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Ændringsforslag 52
Peter Jahr

Forslag til direktiv
Betragtning 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(3) Det er nødvendigt at ændre direktiv 
2011/92/EU for at styrke kvaliteten af 
miljøkonsekvensvurderingen, strømline de 
forskellige trin i proceduren og øge 
sammenhængen og samspillet med andre 
EU-retsakter og –politikker og med 
medlemsstaternes strategier og politikker 
på områder, der er underlagt national 
kompetence.

(3) Det er nødvendigt at ændre direktiv 
2011/92/EU for at styrke kvaliteten af 
miljøkonsekvensvurderingen, strømline de 
forskellige trin i proceduren og øge 
sammenhængen og samspillet med andre 
EU-retsakter og –politikker og med 
medlemsstaternes strategier og politikker 
på områder, der er underlagt national 
kompetence.

I mange tilfælde bliver administrative 
procedurer for lange og besværlige, 
hvilket medfører forsinkelser og skaber 
yderligere risici, hvad angår beskyttelse af 
miljøet. I den forbindelse er forenkling og 
harmonisering af procedurerne et af 
målene med direktivet. Der skal tages 
hensyn til, at det er hensigtsmæssigt at 
oprette en kvikskranke for at muliggøre 
koordineret vurdering eller fælles 
procedurer, når der er behov for flere 
miljøkonsekvensvurderinger, f.eks. i 
forbindelse med grænseoverskridende 
projekter, og for at definere flere 
specifikke kriterier for obligatoriske 
vurderinger.

Or. en

Ændringsforslag 53
Victor Boştinaru

Forslag til direktiv
Betragtning 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(3) Det er nødvendigt at ændre direktiv 
2011/92/EU for at styrke kvaliteten af 

(3) Det er nødvendigt at ændre direktiv 
2011/92/EU for at styrke kvaliteten af 
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miljøkonsekvensvurderingen, strømline de 
forskellige trin i proceduren og øge 
sammenhængen og samspillet med andre 
EU-retsakter og –politikker og med 
medlemsstaternes strategier og politikker 
på områder, der er underlagt national 
kompetence.

miljøkonsekvensvurderingen, strømline de 
forskellige trin i proceduren og øge 
sammenhængen og samspillet med andre 
EU-retsakter og –politikker og med 
medlemsstaternes strategier og politikker 
på områder, der er underlagt national 
kompetence. Det endelige mål med 
ændringen af dette direktiv er at sikre en 
bedre gennemførelse i medlemsstaterne.

Or. fr

Ændringsforslag 54
Peter Jahr

Forslag til direktiv
Betragtning 3 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(3a) Ved projekter med eventuelle 
grænseoverskridende virkninger for 
miljøet opretter de berørte medlemsstater 
en fælles og paretetisk sammensat 
kvikskranke, der er ansvarlig for alle trin 
i proceduren. En endelig projekttilladelse 
kræver godkendelse fra alle berørte 
medlemsstater.

Or. de

Ændringsforslag 55
Peter Jahr

Forslag til direktiv
Betragtning 3 b (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(3b) Det omarbejdede direktiv 2011/92/EU 
skal desuden sikre, at der opnås øget 
miljøbeskyttelse og større 
ressourceeffektivitet, og fremme
vedvarende vækst i Europa. Til det formål 
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er det nødvendigt at forenkle og 
harmonisere de planlagte procedurer.

Or. de

Ændringsforslag 56
Daniël van der Stoep

Forslag til direktiv
Betragtning 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(4) I løbet af det sidste årti har 
miljøspørgsmål som ressourceeffektivitet, 
klimaændringer og katastroferisici fået 
større betydning i politikudformningen, og 
de bør derfor også spille en afgørende rolle 
i vurderings- og beslutningsprocesserne, 
især i forbindelse med 
infrastrukturprojekter.

(4) I løbet af det sidste årti har 
miljøspørgsmål som ressourceeffektivitet 
og katastroferisici fået større betydning i 
politikudformningen, og de bør derfor også 
spille en afgørende rolle i vurderings- og 
beslutningsprocesserne, især i forbindelse 
med infrastrukturprojekter.

Or. nl

Ændringsforslag 57
Philippe Boulland

Forslag til direktiv
Betragtning 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(4) I løbet af det sidste årti har 
miljøspørgsmål som ressourceeffektivitet, 
klimaændringer og katastroferisici fået 
større betydning i politikudformningen, og 
de bør derfor også spille en afgørende rolle 
i vurderings- og beslutningsprocesserne, 
især i forbindelse med 
infrastrukturprojekter.

(4) I løbet af det sidste årti har 
miljøspørgsmål som ressourceeffektivitet, 
klimaændringer og katastroferisici fået 
større betydning i politikudformningen, og 
de bør derfor også spille en vigtig rolle i 
vurderings- og beslutningsprocesserne, 
især i forbindelse med 
infrastrukturprojekter.

Or. fr
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Ændringsforslag 58
Victor Boştinaru

Forslag til direktiv
Betragtning 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(4) I løbet af det sidste årti har 
miljøspørgsmål som ressourceeffektivitet, 
klimaændringer og katastroferisici fået 
større betydning i politikudformningen, og
de bør derfor også spille en afgørende rolle 
i vurderings- og beslutningsprocesserne, 
især i forbindelse med 
infrastrukturprojekter.

(4) I løbet af det sidste årti har 
miljøspørgsmål som ressourceeffektivitet,
bæredygtighed, beskyttelse af 
biodiversitiviteten, bekæmpelse af
klimaændringer og natur- eller 
menneskeskabte katastroferisici fået større 
betydning i politikudformningen. De bør 
derfor også spille en afgørende rolle i 
vurderings- og beslutningsprocesserne i 
forbindelse med ethvert offentligt eller 
privat projekt, der vil kunne få væsentlige 
indvirkninger på miljøet, især i forbindelse 
med infrastrukturprojekter.

Or. fr

Ændringsforslag 59
Peter Jahr

Forslag til direktiv
Betragtning 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

((4) I løbet af det sidste årti har 
miljøspørgsmål som ressourceeffektivitet, 
klimaændringer og katastroferisici fået 
større betydning i politikudformningen, og 
de bør derfor også spille en afgørende rolle 
i vurderings- og beslutningsprocesserne, 
især i forbindelse med 
infrastrukturprojekter.

(4) I løbet af det sidste årti har 
miljøspørgsmål som ressourceeffektivitet, 
klimaændringer og katastroferisici fået 
større betydning i politikudformningen, og 
de bør derfor også spille en afgørende rolle 
i vurderings- og beslutningsprocesserne, 
især i forbindelse med 
infrastrukturprojekter.

Da Kommissionen ikke har fastlagt 
retningslinjer for anvendelse af direktivet 
om beskyttelse af kulturarven og den 
historiske arv, fremlægger Kommissionen 
en liste over kriterier og anvisninger med 
henblik på at opnå en bedre 



AM\936912DA.doc 7/70 PE510.694v02-00

DA

gennemførelse af direktivet.

Or. en

Ændringsforslag 60
Philippe Boulland

Forslag til direktiv
Betragtning 4 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(4a) En bedre integration af 
miljøkriterierne i hele projektet kan 
ligeledes få negative konsekvenser, idet
procedurerne bliver mere komplekse og 
fristerne for tilladelse og validering i de 
enkelte faser forlænges, hvilket øger 
omkostningerne og kan udgøre en trussel 
for miljøet, idet anlægsarbejdet kan 
strække sig over en meget lang periode.

Or. fr

Ændringsforslag 61
Philippe Boulland

Forslag til direktiv
Betragtning 4 b (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(4b) De miljømæssige aspekter i 
forbindelse med infrastrukturprojekter må 
ikke overskygge det faktum, at et projekt 
altid vil have en indvirkning på miljøet, og 
at fokus må holdes på forholdet mellem 
projektets nytteværdig og dets 
miljømæssige indvirkninger.

Or. fr
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Ændringsforslag 62
Victor Boştinaru

Forslag til direktiv
Betragtning 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(5) I meddelelsen "Køreplan til et 
ressourceeffektivt Europa" forpligtede 
Kommissionen sig til at lade bredere 
overvejelser om ressourceeffektivitet indgå 
i revisionen af direktiv 2011/92/EU.

(5) I meddelelsen "Køreplan til et 
ressourceeffektivt Europa" forpligtede 
Kommissionen sig til at lade bredere 
overvejelser om ressourceeffektivitet og
bæredygtighed indgå i revisionen af 
direktiv 2011/92/EU.

Or. fr

Ændringsforslag 63
Victor Boştinaru

Forslag til direktiv
Betragtning 7

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(7) De Forenede Nationers konvention om 
den biologiske mangfoldighed (i det 
følgende benævnt "konventionen"), som 
Den Europæiske Union er part i, kræver, at 
der så vidt muligt og alt efter 
omstændighederne foretages en vurdering 
af projekter, som kan formodes at få 
betydelige negative virkninger på den 
biologiske mangfoldighed, jf. definitionen i 
konventionens artikel 2, med henblik på at 
undgå eller begrænse disse virkninger. 
Denne forudgående 
miljøkonsekvensvurdering bør bidrage til 
at nå Unionens overordnede mål som 
fastlagt i 2010 om at standse tabet af 
biodiversitet og forringelsen af 
økosystemtjenesterne inden 2020 og 
genoprette disse, hvor det er muligt.

(7) De Forenede Nationers konvention om 
den biologiske mangfoldighed (i det 
følgende benævnt "konventionen"), som 
Den Europæiske Union er part i, kræver, at 
der foretages en vurdering af projekter, 
som kan formodes at få betydelige negative 
virkninger på den biologiske 
mangfoldighed, jf. definitionen i 
konventionens artikel 2, med henblik på at 
undgå eller begrænse disse virkninger. 
Denne forudgående 
miljøkonsekvensvurdering bør bidrage til 
at nå Unionens overordnede mål som 
fastlagt i 2010 om at standse tabet af 
biodiversitet og forringelsen af 
økosystemtjenesterne inden 2020 og 
genoprette disse, hvor det er muligt.

Or. fr
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Ændringsforslag 64
Daniël van der Stoep

Forslag til direktiv
Betragtning 7

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(7) De Forenede Nationers konvention om 
den biologiske mangfoldighed (i det 
følgende benævnt "konventionen"), som 
Den Europæiske Union er part i, kræver, at 
der så vidt muligt og alt efter 
omstændighederne foretages en vurdering 
af projekter, som kan formodes at få 
betydelige negative virkninger på den 
biologiske mangfoldighed, jf. definitionen i 
konventionens artikel 2, med henblik på at 
undgå eller begrænse disse virkninger. 
Denne forudgående 
miljøkonsekvensvurdering bør bidrage til 
at nå Unionens overordnede mål som 
fastlagt i 2010 om at standse tabet af 
biodiversitet og forringelsen af 
økosystemtjenesterne inden 2020 og 
genoprette disse, hvor det er muligt.

(7) De Forenede Nationers konvention om 
den biologiske mangfoldighed (i det 
følgende benævnt "konventionen"), som 
Den Europæiske Union er part i, kræver, at 
der så vidt muligt og alt efter 
omstændighederne foretages en vurdering 
af projekter, som kan formodes at få 
betydelige negative virkninger på den 
biologiske mangfoldighed, jf. definitionen i 
konventionens artikel 2, med henblik på at 
undgå eller begrænse disse virkninger. 
Denne forudgående 
miljøkonsekvensvurdering kan bidrage til 
at nå Unionens overordnede mål som 
fastlagt i 2010 om at standse tabet af 
biodiversitet og forringelsen af 
økosystemtjenesterne inden 2020 og 
genoprette disse, hvor det er muligt.

Or. nl

Ændringsforslag 65
Victor Boştinaru

Forslag til direktiv
Betragtning 8

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(8) De foranstaltninger, der træffes for at 
undgå, begrænse og om muligt 
neutralisere væsentlige skadelige 
virkninger for miljøet, bør medvirke til at 
undgå enhver forringelse af miljøets 
kvalitet og ethvert nettotab af biodiversitet, 
i overensstemmelse med Unionens 

(8) De foranstaltninger, der træffes for at 
undgå væsentlige skadelige virkninger for 
miljøet, bør medvirke til at undgå enhver 
forringelse af miljøets kvalitet og ethvert 
nettotab af biodiversitet, i 
overensstemmelse med Unionens 
forpligtelser i medfør af konventionen og 
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forpligtelser i medfør af konventionen og 
med målene og foranstaltningerne ifølge 
EU's biodiversitetsstrategi frem til 2020.

med målene og foranstaltningerne ifølge 
EU's biodiversitetsstrategi frem til 2020.

Or. fr

Ændringsforslag 66
Daniël van der Stoep

Forslag til direktiv
Betragtning 9

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(9) Klimaændringerne vil fortsat medføre 
skade på miljøet og bringe den 
økonomiske udvikling i fare. Derfor bør 
Unionens miljømæssige, sociale og 
økonomiske modstandsdygtighed styrkes, 
så klimaændringerne kan gribes effektivt 
an overalt i EU. Der må gøres en indsats 
for tilpasning til og modvirkning af 
klimaændringer i mange forskellige 
sektorer af EU-lovgivningen.

udgår

Or. nl

Ændringsforslag 67
Philippe Boulland

Forslag til direktiv
Betragtning 9

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(9) Klimaændringerne vil fortsat medføre
skade på miljøet og bringe den 
økonomiske udvikling i fare. Derfor bør 
Unionens miljømæssige, sociale og 
økonomiske modstandsdygtighed styrkes, 
så klimaændringerne kan gribes effektivt 
an overalt i EU. Der må gøres en indsats 
for tilpasning til og modvirkning af 
klimaændringer i mange forskellige 

(9) Klimaændringerne vil fortsat medføre
en trussel for miljøet og bringe
forudsigelsen af den økonomiske 
udvikling i fare. Derfor bør Unionens 
miljømæssige, sociale og økonomiske 
modstandsdygtighed styrkes, så 
klimaændringerne kan gribes effektivt an 
overalt i EU. Der må gøres en indsats for 
tilpasning til og modvirkning af 
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sektorer af EU-lovgivningen. klimaændringer i mange forskellige 
sektorer af EU-lovgivningen.

Or. fr

Ændringsforslag 68
Victor Boştinaru

Forslag til direktiv
Betragtning 9

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(9) Klimaændringerne vil fortsat medføre 
skade på miljøet og bringe den økonomiske 
udvikling i fare. Derfor bør Unionens 
miljømæssige, sociale og økonomiske 
modstandsdygtighed styrkes, så 
klimaændringerne kan gribes effektivt an 
overalt i EU. Der må gøres en indsats for 
tilpasning til og modvirkning af 
klimaændringer i mange forskellige 
sektorer af EU-lovgivningen.

(9) Klimaændringerne vil fortsat medføre 
skade på miljøet og bringe den økonomiske 
udvikling i fare. Derfor bør Unionens 
miljømæssige, sociale og økonomiske 
modstandsdygtighed styrkes, så 
klimaændringerne kan gribes effektivt an 
overalt i EU. Der må allerede på 
nuværende tidspunkt gøres en indsats for 
tilpasning til og modvirkning af 
klimaændringer i mange forskellige 
sektorer af EU-lovgivningen.

Or. fr

Ændringsforslag 69
Margrete Auken

Forslag til direktiv
Betragtning 13

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(13) Erfaringen har vist, at det i 
katastrofesituationer kan være til skade for 
beredskabsindsatsen, hvis bestemmelserne 
i direktiv 2011/92/EU skal overholdes, og 
medlemsstaterne bør derfor have tilladelse 
til ikke at anvende direktivet i sådanne 
tilfælde.

(13) Erfaringen har vist, at det i 
katastrofesituationer kan være til skade for 
beredskabsindsatsen, hvis bestemmelserne 
i direktiv 2011/92/EU skal overholdes, og 
medlemsstaterne bør derfor have tilladelse 
til ikke at anvende direktivet undtagen i 
forbindelse med projekter, der 
udelukkende har et civilt 
beredskabsformål, forudsat at 
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Kommissionen rettidigt modtager 
relevante oplysninger om det trufne valg 
og om den berørte offentlighed, og 
forudsat at alle andre egnede alternativer 
er blevet vurderet.

Or. en

Begrundelse

I overensstemmelse med den tilgang, som ordføreren for udtalelsen fremsætter i 
ændringsforslag 5, er formålet med dette ændringsforslag at begrænse direktivets undtagelser 
til konkrete og særlige katastrofesituationer. Hvis man imidlertid erkender, at direktivet kan 
anvendes i ekstreme situationer, der vedrører civilbeskyttelse, og hvor det er af afgørende 
betydning at træffe rettidige beslutninger, ville det imidlertid være urealistisk, at denne 
beslutning forinden godkendes af Kommissionen, og det ville snarere være vigtigt at sikre 
korrekte bevæggrunde for håndtering af situationen og for de valg, der træffes, som en 
obligatorisk opfølgning.

Ændringsforslag 70
Victor Boştinaru

Forslag til direktiv
Betragtning 13

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(13) Erfaringen har vist, at det i 
katastrofesituationer kan være til skade for 
beredskabsindsatsen, hvis bestemmelserne 
i direktiv 2011/92/EU skal overholdes, og 
medlemsstaterne bør derfor have tilladelse 
til ikke at anvende direktivet i sådanne 
tilfælde.

(13) Erfaringen har vist, at det i 
katastrofesituationer kan være til skade for 
beredskabsindsatsen, hvis bestemmelserne 
i direktiv 2011/92/EU skal overholdes, og 
medlemsstaterne bør derfor have tilladelse 
til ikke at anvende direktivet i sådanne
strengt definerede og begrænsede tilfælde.

Or. fr

Ændringsforslag 71
Peter Jahr

Forslag til direktiv
Betragtning 13
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

(13) Erfaringen har vist, at det i 
katastrofesituationer kan være til skade for 
beredskabsindsatsen, hvis bestemmelserne 
i direktiv 2011/92/EU skal overholdes, og 
medlemsstaterne bør derfor have tilladelse 
til ikke at anvende direktivet i sådanne 
tilfælde.

(13) Erfaringen har vist, at det i 
katastrofesituationer kan være til skade for 
beredskabsindsatsen, hvis bestemmelserne 
i direktiv 2011/92/EU skal overholdes, og 
medlemsstaterne bør derfor have tilladelse 
til ikke at anvende direktivet i sådanne 
tilfælde.

I den forbindelse tages der i direktivet 
højde for bestemmelserne i 
Espoo-konventionen, som pålægger de 
deltagende stater en forpligtelse med 
hensyn til notifikation og samråd i 
forbindelse med grænseoverskridende 
projekter. Ved sådanne 
grænseoverskridende projekter skal 
Kommissionen spille en mere proaktiv og 
formidlende rolle, hvis det er 
hensigtsmæssigt og muligt. 

Or. en

Ændringsforslag 72
Philippe Boulland

Forslag til direktiv
Betragtning 16

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(16) Når de kompetente myndigheder skal 
afgøre, om et projekt kan forventes at 
have væsentlige virkninger for miljøet, 
bør de indkredse, hvilke kriterier der er 
mest relevante at tage i betragtning, og 
udnytte de yderligere oplysninger, der 
måtte være til rådighed som følge af andre 
vurderinger i henhold til EU-
lovgivningen, for at gennemføre 
screeningproceduren på en effektiv måde. 
I denne forbindelse bør det fastsættes, 
hvilke elementer screeningafgørelsen skal 
indeholde, særlig i tilfælde, hvor der ikke 
stilles krav om en 

udgår
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miljøkonsekvensvurdering.

Or. fr

Ændringsforslag 73
Daniël van der Stoep

Forslag til direktiv
Betragtning 16

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(16) Når de kompetente myndigheder skal 
afgøre, om et projekt kan forventes at have 
væsentlige virkninger for miljøet, bør de 
indkredse, hvilke kriterier der er mest 
relevante at tage i betragtning, og udnytte 
de yderligere oplysninger, der måtte være 
til rådighed som følge af andre vurderinger 
i henhold til EU-lovgivningen, for at 
gennemføre screeningproceduren på en 
effektiv måde. I denne forbindelse bør det 
fastsættes, hvilke elementer 
screeningafgørelsen skal indeholde, 
særlig i tilfælde, hvor der ikke stilles krav 
om en miljøkonsekvensvurdering.

(16) Når de kompetente myndigheder skal 
afgøre, om et projekt kan forventes at have 
væsentlige virkninger for miljøet, kan de 
indkredse, hvilke kriterier der er mest 
relevante at tage i betragtning, og udnytte 
de yderligere oplysninger, der måtte være 
til rådighed som følge af andre vurderinger 
i henhold til EU-lovgivningen, for at 
gennemføre screeningproceduren på en 
effektiv måde.

Or. nl

Ændringsforslag 74
Victor Boştinaru

Forslag til direktiv
Betragtning 16

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(16) Når de kompetente myndigheder skal 
afgøre, om et projekt kan forventes at have 
væsentlige virkninger for miljøet, bør de 
indkredse, hvilke kriterier der er mest 
relevante at tage i betragtning, og udnytte 
de yderligere oplysninger, der måtte være 
til rådighed som følge af andre vurderinger 

(16) Når de kompetente myndigheder skal 
afgøre, om et projekt kan forventes at have 
væsentlige virkninger for miljøet, skal de
tydeligt og nøjagtigt indkredse, hvilke 
kriterier der er mest relevante at tage i 
betragtning, og udnytte de yderligere 
oplysninger, der måtte være til rådighed 
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i henhold til EU-lovgivningen, for at 
gennemføre screeningproceduren på en 
effektiv måde. I denne forbindelse bør det 
fastsættes, hvilke elementer 
screeningafgørelsen skal indeholde, særlig 
i tilfælde, hvor der ikke stilles krav om en 
miljøkonsekvensvurdering.

som følge af andre vurderinger i henhold til 
EU-lovgivningen, for at gennemføre 
screeningproceduren på en effektiv og 
gennemsigtig måde. I denne forbindelse 
bør det fastsættes, hvilke elementer 
screeningafgørelsen skal indeholde, særlig 
i tilfælde, hvor der ikke stilles krav om en 
miljøkonsekvensvurdering.

Or. fr

Ændringsforslag 75
Cristina Gutiérrez-Cortines

Forslag til direktiv
Betragtning 17

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(17) De kompetente myndigheder bør 
forpligtes til at foretage en afgrænsning
("scoping") af, hvor omfattende og 
detaljerede miljøoplysninger der skal 
forelægges i form af en miljørapport. For at 
forbedre kvaliteten af vurderingen og 
strømline beslutningsprocessen er det 
vigtigt at fastsætte på EU-plan, hvilke 
kategorier af oplysninger de kompetente 
myndigheders afgrænsning skal omfatte.

(17) De kompetente myndigheder bør 
forpligtes til at foretage en afgrænsning
("scoping") af, hvor omfattende og 
detaljerede miljøoplysninger der skal 
forelægges i form af en miljørapport. For at 
forbedre kvaliteten af vurderingen, 
forenkle procedurerne og strømline 
beslutningsprocessen er det vigtigt at 
fastsætte på EU-plan, hvilke kategorier af 
oplysninger de kompetente myndigheders 
afgrænsning skal omfatte.

Or. en

Ændringsforslag 76
Adina-Ioana Vălean

Forslag til direktiv
Betragtning 18

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(18) Den miljørapport om et projekt, som 
bygherren skal forelægge, bør omfatte en 
vurdering af rimelige alternativer til det 

udgår
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påtænkte projekt, herunder af den 
nuværende miljøstatus' sandsynlige 
udvikling, hvis projektet ikke gennemføres 
(referencescenario), med det formål at 
forbedre kvaliteten af 
vurderingsprocessen og gøre det muligt at 
integrere miljøhensyn i en tidlig fase af 
projektudformningen.

Or. en

Begrundelse

Bygherrens obligatoriske vurdering af projektalternativer i miljørapporten kan øge 
bygherrens byrder betydeligt. Det er navnlig i forbindelse med fastlæggelse af alternativer 
med minimal indvirkning på miljøet nødvendigt at foretage en omhyggelig og tidskrævende 
undersøgelse af projekter, der ikke er planlagt, og som der ikke er søgt tilladelse til.

Ændringsforslag 77
Philippe Boulland

Forslag til direktiv
Betragtning 18

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(18) Den miljørapport om et projekt, som 
bygherren skal forelægge, bør omfatte en 
vurdering af rimelige alternativer til det 
påtænkte projekt, herunder af den 
nuværende miljøstatus' sandsynlige 
udvikling, hvis projektet ikke gennemføres 
(referencescenario), med det formål at 
forbedre kvaliteten af 
vurderingsprocessen og gøre det muligt at 
integrere miljøhensyn i en tidlig fase af 
projektudformningen.

(18) Den miljørapport om et projekt, som 
bygherren skal forelægge, bør omfatte en 
vurdering af rimelige alternativer til det 
påtænkte projekt.

Or. fr

Ændringsforslag 78
Victor Boştinaru
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Forslag til direktiv
Betragtning 18

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(18) Den miljørapport om et projekt, som 
bygherren skal forelægge, bør omfatte en 
vurdering af rimelige alternativer til det 
påtænkte projekt, herunder af den 
nuværende miljøstatus' sandsynlige 
udvikling, hvis projektet ikke gennemføres
(referencescenario), med det formål at 
forbedre kvaliteten af vurderingsprocessen 
og gøre det muligt at integrere miljøhensyn 
i en tidlig fase af projektudformningen.

(18) Den miljørapport om et projekt, som 
bygherren skal forelægge, bør omfatte en 
vurdering af alle rimelige alternativer til 
det påtænkte projekt, herunder af den 
nuværende miljøstatus' sandsynlige 
udvikling, hvis projektet ikke gennemføres
(referencescenario), med det formål at 
forbedre kvaliteten af vurderingsprocessen 
og gøre det muligt at integrere miljøhensyn 
i en tidlig fase af projektudformningen.

Or. fr

Ændringsforslag 79
Daniël van der Stoep

Forslag til direktiv
Betragtning 18

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(18) Den miljørapport om et projekt, som 
bygherren skal forelægge, bør omfatte en 
vurdering af rimelige alternativer til det 
påtænkte projekt, herunder af den 
nuværende miljøstatus' sandsynlige 
udvikling, hvis projektet ikke gennemføres
(referencescenario), med det formål at 
forbedre kvaliteten af vurderingsprocessen 
og gøre det muligt at integrere miljøhensyn 
i en tidlig fase af projektudformningen.

(18) Den miljørapport om et projekt, som 
bygherren skal forelægge, kan omfatte en 
vurdering af rimelige alternativer til det 
påtænkte projekt, herunder af den 
nuværende miljøstatus' sandsynlige 
udvikling, hvis projektet ikke gennemføres
(referencescenario), med det formål at 
forbedre kvaliteten af vurderingsprocessen 
og gøre det muligt at integrere miljøhensyn 
i en tidlig fase af projektudformningen.

Or. nl

Ændringsforslag 80
Nikolaos Chountis

Forslag til direktiv
Betragtning 19
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

(19) Det bør tages skridt til at sikre, at de 
oplysninger, der indgår i miljørapporten i 
henhold til bilag IV til direktiv 
2011/92/EU, er fuldstændige og af 
tilfredsstillende kvalitet. For at undgå 
dobbeltarbejde bør medlemsstaterne være 
opmærksomme på, at 
miljøkonsekvensvurderinger kan 
gennemføres på forskellige niveauer og i 
medfør af forskellige retsakter.

(19) Det bør tages skridt til at sikre, at de 
oplysninger, der indgår i miljørapporten i 
henhold til bilag IV til direktiv 
2011/92/EU, er fuldstændige og af 
tilfredsstillende kvalitet.

Or. en

Begrundelse

For at styrke den obligatoriske inddragelse i miljørapporten for projektalternativerne.

Ændringsforslag 81
Nikolaos Chountis

Forslag til direktiv
Betragtning 19 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(19a) Det bør sikres, at miljørapporterne 
udarbejdes af uafhængige, akkrediterede 
og teknisk kompetente eksperter på en 
videnskabeligt objektiv måde og helt 
uafhængigt af bygherren og de 
kompetente myndigheder for at sikre, at 
disse rapporter er fuldstændige, af 
tilstrækkelig kvalitet og uafhængige.

Or. en

Begrundelse

Formålet med dette ændringsforslag er at sikre eksperternes uafhængighed og 
professionalisme og undgå enhver form for påvirkning.
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Ændringsforslag 82
Daniël van der Stoep

Forslag til direktiv
Betragtning 20

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(20) Med henblik på at sikre åbenhed og 
ansvarlighed i forvaltningen bør de 
kompetente myndigheder forpligtes til at
begrunde deres afgørelser om tilladelse til 
projekter, så det fremgår, at de har taget 
hensyn til resultaterne af de gennemførte 
høringer og de indsamlede oplysninger.

(20) Med henblik på at sikre åbenhed og 
ansvarlighed i forvaltningen kan de 
kompetente myndigheder begrunde deres 
afgørelser om tilladelse til projekter, så det 
fremgår, at de har taget hensyn til 
resultaterne af de gennemførte høringer og 
de indsamlede oplysninger.

Or. nl

Ændringsforslag 83
Victor Boştinaru

Forslag til direktiv
Betragtning 20

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(20) Med henblik på at sikre åbenhed og 
ansvarlighed i forvaltningen bør de 
kompetente myndigheder forpligtes til at
begrunde deres afgørelser om tilladelse til 
projekter, så det fremgår, at de har taget 
hensyn til resultaterne af de gennemførte 
høringer og de indsamlede oplysninger.

(20) Med henblik på at sikre åbenhed og 
ansvarlighed i forvaltningen bør de 
kompetente myndigheder forpligtes til at
give en detaljeret og fuldstændig 
begrundelse af deres afgørelser om 
tilladelse til projekter, så det fremgår, at de 
har taget hensyn til resultaterne af de 
gennemførte høringer blandt de berørte 
offentlige aktører og alle de indsamlede 
oplysninger. Såfremt denne betingelse 
ikke opfyldes korrekt, skal den berørte 
offentlighed have mulighed for at klage.

Or. fr

Ændringsforslag 84
Nikolaos Chountis
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Forslag til direktiv
Betragtning 21

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(21) Der bør fastsættes fælles 
minimumskrav til overvågning af de 
væsentlige skadelige virkninger af anlægs-
og driftsfasen af projekter for at sikre en 
fælles fremgangsmåde i alle medlemsstater 
og sikre, at virkningerne – efter at der er 
gennemført afbødende og kompenserende 
foranstaltninger – ikke er mere omfattende 
end oprindelige forudset. Denne 
overvågning bør ikke overlappe eller stille 
yderligere krav i forhold til 
overvågningsforanstaltninger, der kræves i 
henhold til anden EU-lovgivning.

(21) Der bør fastsættes fælles 
minimumskrav til overvågning af de 
væsentlige skadelige virkninger af anlægs-
og driftsfasen af projekter for at sikre en 
fælles fremgangsmåde i alle medlemsstater 
og sikre, at virkningerne – efter at der er 
gennemført afbødende og kompenserende 
foranstaltninger – ikke er mere omfattende 
end oprindelige forudset. Denne 
overvågning bør ikke overlappe eller stille 
yderligere krav i forhold til 
overvågningsforanstaltninger, der kræves i 
henhold til anden EU-lovgivning. Hvis der 
i forbindelse med overvågningen er tegn 
på uforudsete skadelige virkninger, bør
der træffes passende afhjælpende 
foranstaltninger.

Or. en

Begrundelse

Når overvågningen viser, at der er skadelige virkninger, skal bygherren træffe afhjælpende 
foranstaltninger for at løse problemet.

Ændringsforslag 85
Margrete Auken

Forslag til direktiv
Betragtning 22 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(22a) En inddragelse af offentligheden i 
beslutningstagningen på et tidligt 
tidspunkt er afgørende for at sikre, at 
beslutningstageren tager hensyn til 
synspunkter og betænkeligheder, som kan 
være relevante for beslutningerne, 
hvorved ansvarlighed og gennemsigtighed 
i beslutningsprocessen fremmes, 
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beslutningernes formelle kvalitet 
forbedres, og offentlighedens 
opmærksomhed på miljøspørgsmål øges.

Or. en

Begrundelse

Tilføjelse til ændringsforslag 7 fra ordføreren for udtalelsen, hvor det element medtages, at 
en inddragelse af offentligheden i beslutningstagningen bør ske på et tidligt tidspunkt, for at 
sikre effektivitet og deltagelse såvel som konstruktive bidrag. 

Ændringsforslag 86
Daniël van der Stoep

Forslag til direktiv
Betragtning 27

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(27) Kommissionen bør i forbindelse med 
forberedelsen og udarbejdelsen af 
delegerede retsakter sørge for samtidig, 
rettidig og hensigtsmæssig fremsendelse af 
relevante dokumenter til Europa-
Parlamentet og Rådet.

(27) Kommissionen bør i forbindelse med 
forberedelsen og udarbejdelsen af 
delegerede retsakter sørge for samtidig, 
rettidig og hensigtsmæssig fremsendelse af 
relevante dokumenter til Rådet.

Or. nl

Ændringsforslag 87
Philippe Boulland

Forslag til direktiv
Betragtning 28

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(28) Målene for dette direktiv, nemlig at 
sikre et højt niveau af beskyttelse af miljøet 
og menneskers sundhed ved at fastlægge 
minimumskrav til 
miljøkonsekvensvurdering af projekter, 
kan ikke i tilstrækkelig grad opfyldes af 
medlemsstaterne og kan derfor på grund af 

(28) Målene for dette direktiv, nemlig at 
sikre et højt niveau af beskyttelse af miljøet 
og menneskers sundhed ved at fastlægge 
minimumskrav til 
miljøkonsekvensvurdering af projekter, 
kan ikke i tilstrækkelig grad opfyldes af 
medlemsstaterne og kan derfor på grund af 



PE510.694v02-00 22/70 AM\936912DA.doc

DA

rækkevidden, alvoren og den 
grænseoverskridende karakter af de 
miljøspørgsmål, der skal behandles, bedre 
gennemføres på EU-plan; Unionen kan 
derfor træffe foranstaltninger i 
overensstemmelse med nærhedsprincippet, 
jf. artikel 5 i traktaten om Den Europæiske 
Union. I overensstemmelse med 
proportionalitetsprincippet, jf. nævnte 
artikel, går dette direktiv ikke ud over, 
hvad der er nødvendigt for at nå dette 
mål.

rækkevidden, alvoren og den 
grænseoverskridende karakter af de 
miljøspørgsmål, der skal behandles, bedre 
gennemføres på EU-plan; Unionen kan 
derfor træffe foranstaltninger i 
overensstemmelse med nærhedsprincippet, 
jf. artikel 5 i traktaten om Den Europæiske 
Union.

Or. fr

Ændringsforslag 88
Margrete Auken

Forslag til direktiv
Betragtning 28

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(28) Målene for dette direktiv, nemlig at 
sikre et højt niveau af beskyttelse af miljøet
og menneskers sundhed ved at fastlægge 
minimumskrav til 
miljøkonsekvensvurdering af projekter, 
kan ikke i tilstrækkelig grad opfyldes af 
medlemsstaterne og kan derfor på grund af 
rækkevidden, alvoren og den 
grænseoverskridende karakter af de 
miljøspørgsmål, der skal behandles, bedre 
gennemføres på EU-plan; Unionen kan 
derfor træffe foranstaltninger i 
overensstemmelse med nærhedsprincippet, 
jf. artikel 5 i traktaten om Den Europæiske 
Union. I overensstemmelse med 
proportionalitetsprincippet, jf. nævnte 
artikel, går dette direktiv ikke ud over, 
hvad der er nødvendigt for at nå dette mål.

(28) Målene for dette direktiv, nemlig at 
sikre et højt niveau af beskyttelse af 
miljøet, menneskers sundhed og 
livskvalitet ved at fastlægge minimumskrav 
til miljøkonsekvensvurdering af projekter, 
kan ikke i tilstrækkelig grad opfyldes af 
medlemsstaterne og kan derfor på grund af 
rækkevidden, alvoren og den 
grænseoverskridende karakter af de 
miljøspørgsmål, der skal behandles, bedre 
gennemføres på EU-plan; Unionen kan 
derfor træffe foranstaltninger i 
overensstemmelse med nærhedsprincippet, 
jf. artikel 5 i traktaten om Den Europæiske 
Union. I overensstemmelse med 
proportionalitetsprincippet, jf. nævnte 
artikel, går dette direktiv ikke ud over, 
hvad der er nødvendigt for at nå dette mål.

Or. en
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Begrundelse

Ved at acceptere tilføjelsen fra ordføreren for udtalelsen i ændringsforslag 9 placeres 
livskvalitet efter menneskers sundhed i den logiske fortegnelse over mål.

Ændringsforslag 89
Adina-Ioana Vălean

Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 1 – litra a
2011/92/EU
Artikel 1 – stk. 2 – litra a – led 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

gennemførelse af anlægsarbejder eller
nedrivningsarbejder eller andre 
installationer eller arbejder

gennemførelse af anlægsarbejder eller 
andre installationer eller arbejder

- nedrivningsarbejder i forbindelse med 
anlægsarbejder eller installationer eller 
arbejder
- andre indgreb i det naturlige miljø eller i 
landskabet, herunder sådanne, der tager 
sigte på udnyttelse af ressourcer i 
undergrunden.

Or. en

Begrundelse

I overensstemmelse med EU-Domstolens retspraksis skal bestemmelsen præcisere, at det er 
nødvendigt med en miljøkonsekvensvurdering i forbindelse med nedrivning og afvikling, men 
kun på det tidspunkt, hvor beslutningen om at foretage en sådan nedrivning er genstand for 
en vurdering. Det skal undgås, at den oprindelige miljøkonsekvensvurdering for udførelse af 
anlægsarbejder allerede omfatter en forpligtelse til at tilvejebringe oplysninger om en 
eventuel kommende nedlukning om 30 år. De påkrævede oplysninger ville ikke være 
tilgængelige på et så tidligt tidspunkt.

Ændringsforslag 90
Margrete Auken

Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 1 – litra a a (nyt)
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2011/92/EU
Artikel 1 – stk. 2 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

aa) Stk. 2, litra c), affattes således:
c) "tilladelse": afgørelse fra den eller de 
kompetente myndighed(er), som giver 
bygherren ret til at påbegynde projektet
uden at retten til en rettidig 
domstolsprøvelse i henhold til 
bestemmelserne i artikel 11 anfægtes.

Or. en

Begrundelse

Formålet med dette ændringsforslag er at bevare den oprindelige tekst i direktiv 2011/92/EU 
vedrørende "tilladelse" for at sikre, at projektet ikke påbegyndes, før de kompetente
myndigheder godkendt det, og forudsat at der ikke er verserende retssager.

Ændringsforslag 91
Peter Jahr

Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 1 – litra b – indledning
2011/92/EU
Artikel 1 – stk. 2 – litra f a og f b (nye)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(b) I stk. 2 tilføjes følgende definition: (b) I stk. 2 tilføjes følgende definitioner:

Or. en

Ændringsforslag 92
Victor Boştinaru

Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 1 – litra b
2011/92/EU
Artikel 1 – stk. 2 – litra g
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

"miljøkonsekvensvurdering": en proces i 
henhold til artikel 5 – 10, der omfatter 
udfærdigelse af en miljørapport, 
gennemførelse af høringer (herunder af den 
berørte offentlighed og 
miljømyndighederne), den kompetente 
myndigheds vurdering under hensyntagen 
til miljørapporten og resultaterne af
høringerne som led i tilladelsesproceduren 
samt offentliggørelse af information om 
afgørelsen."

"miljøkonsekvensvurdering": en proces i 
henhold til artikel 5 – 10, der omfatter 
udfærdigelse af en miljørapport angående 
et offentligt eller privat projekt,
udfærdiget af ekspert, der er uafhængig 
af både den kompetente myndighed og 
bygherren, gennemførelse af obligatoriske 
høringer (herunder af den berørte 
offentlighed og miljømyndighederne), 
under hensyntagen til miljørapporten og 
resultaterne af høringerne som led i 
tilladelsesproceduren samt offentliggørelse 
af information om afgørelsen."

Or. fr

Ændringsforslag 93
Peter Jahr

Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 1 – litra b
2011/92/EU
Artikel 1 – stk. 2 – litra f a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

"fælles procedurer": i overensstemmelse 
med den fælles procedure udsteder den 
kompetente myndighed én 
miljøkonsekvensvurdering, der integrerer 
en eller flere myndigheders vurderinger, 
uden at dette dog indskrænker øvrige 
bestemmelser i anden relevant 
EU-lovgivning.

Or. en

Ændringsforslag 94
Peter Jahr
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Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 1 – litra b
2011/92/EU
Artikel 1- stk. 2 - litra f b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

"forenkling": færre formularer, 
udarbejdelse af fælles procedurer og 
koordinationsværktøjer for at integrere de 
kompetente myndigheders vurderinger;
forenkling går også ud på at udarbejde 
fælles kriterier, fastlægge kortere frister 
for fremsendelse af rapporter og styrke 
objektive og videnskabelige vurderinger.

Or. en

Ændringsforslag 95
Margrete Auken

Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 1 – litra b
2011/92/EU
Artikel 1 – stk. 2 – litra f a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

"uafhængig": i stand til at udvise 
teknisk/videnskabelig objektivitet, ikke 
underlagt den kompetente myndigheds, 
bygherrens og/eller de nationale, 
regionale og lokale myndigheders ledelse 
eller indflydelse.

Or. en

Begrundelse

Ved at acceptere den nye tekst fra ordføreren for udtalelsen i ændringsforslag 13 henvises der 
til nationale myndigheder, idet der anvendes mere generelle vendinger, som evt. bedre 
imødekommer de forskellige administrative strukturer i de enkelte medlemsstater, og der 
nævnes regionale og lokale niveauer så ofte som det er tilfældet på de niveauer, hvor der 
træffes relevante beslutninger.
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Ændringsforslag 96
Cristina Gutiérrez-Cortines

Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 1 – litra b – nr. 1 (nyt)2011/92/EU
Artikel 1 – stk. 2 – litra f a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

"vurdering af visuelle virkninger": visuel 
virkning defineres som en ændring i 
udseendet af et opbygget eller naturligt 
landskab og byområder som resultat af 
udviklingen, som kan være positiv 
(udvikling) eller negativ (forringelse); en 
vurdering af visuelle virkninger omfatter 
også nedrivning af bygninger, der er 
fredede, eller som har en strategisk rolle i 
det traditionelle billede af en lokalitet eller 
et landskab; begrebet omfatter åbenlys 
ændring af geologisk topografi og 
eventuelle andre hindringer som f.eks.
bygninger eller mure, der indskrænker 
udsyn på naturen og begrænser 
landskabets harmoni; visuelle virkninger 
vurderes i høj grad ved hjælp af 
kvalitative vurderinger sammenholdt med 
menneskers påskønnelse af og samspil 
med landskabet såvel som den værdi, der 
hermed tilføjes til en lokalitet (genius 
loci). 

Or. en

Begrundelse

Visuel virkning er af afgørende betydning med hensyn til bl.a. kyster.

Ændringsforslag 97
Margrete Auken

Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 1 – litra c
2011/92/EU
Artikel 1 – stk. 3
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Medlemsstaterne kan fra sag til sag, og 
såfremt der er hjemmel hertil i national 
lovgivning, beslutte ikke at anvende dette 
direktiv på projekter, der alene tjener et 
nationalt forsvarsformål eller et civilt 
beredskabsformål, hvis de vurderer, at en 
sådan anvendelse ville skade disse formål.

3. Medlemsstaterne kan fra sag til sag, og 
såfremt der er hjemmel hertil i national 
lovgivning, beslutte ikke at anvende dette 
direktiv på projekter, der alene tjener et 
nationalt forsvarsformål eller et civilt 
beredskabsformål, hvis de vurderer, at en 
sådan anvendelse ville skade disse formål, 
forudsat at de har foretaget en 
tilfredsstillende vurdering af eventuelle 
andre egnede alternativer og begrunder
deres endelige valg over for 
Kommissionen.

Or. en

Begrundelse

I forlængelse af ændringsforslag 17 og ændringsforslag 1, der er fremsat af ordføreren for 
udtalelsen, i dette sæt er formålet med dette ændringsforslag at forhindre, at undtagelser fra 
direktivet som følge af nationale forsvarsformål eller katastrofesituationer misbruges. I 
betragtning af, at direktivet kan anvendes i ekstreme situationer, der vedrører civilbeskyttelse, 
hvor det er af afgørende betydning at træffe rettidige afgørelser, kan der knapt nok garanteres 
inddragelse af offentligheden. Det synes snarere at være tilstrækkeligt at sikre, at 
Kommissionen informeres korrekt om selve sagen og de trufne valg som en obligatorisk 
opfølgning.

Ændringsforslag 98
Margrete Auken

Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 2 – indledning
2011/92/EU
Artikel 2 – stk. 3 og 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(2) Artikel 2, stk. 3, affattes således: (2) Artikel 2, stk. 3 og 4, affattes således:

Or. en

Begrundelse

I lyset af ændringen og udvidelsen af artikel 2, stk. 3, i direktiv 2011/92/EU i Kommissionens 
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forslag anmodes den om at lade artikel 2, stk. 4, udgå i direktivets eksisterende tekst.

Ændringsforslag 99
Adina-Ioana Vălean

Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 2
2011/92/EU
Artikel 2, stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Hvis kravet om 
miljøkonsekvensvurdering af et projekt 
hidrører både fra dette direktiv og fra 
anden EU-lovgivning, underkastes
projektet en koordineret eller en fælles 
procedure, der opfylder kravene i den 
pågældende EU-lovgivning.

3. Hvis kravet om 
miljøkonsekvensvurdering af et projekt, 
herunder projekter med 
grænseoverskridende virkning, hidrører 
både fra dette direktiv og fra anden EU-
lovgivning, kan projektet underkastes en 
koordineret eller en fælles procedure, der 
opfylder kravene i den pågældende EU-
lovgivning.

Or. en

Begrundelse

The principle of streamlining the various environmental assessments under one single 
procedure is fully supported, but the “one-stop-shop” approach as it stands in the proposal 
does not necessarily work. The various pieces of input are not necessarily available in a 
timely fashion. If the developer is obliged to collect all data at the same time the risk of 
causing project delays is real. There is a lack of clarity regarding the actual feasibility of the 
one-stop-shop integration with the new clear time frame provided (new Art. 4.6 and Art. 6.7). 
The proposed changes should be feasible before making them compulsory.

Ændringsforslag 100
Margrete Auken

Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 2
2011/92/EU
Artikel 2 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Hvis kravet om 3. Hvis kravet om 
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miljøkonsekvensvurdering af et projekt 
hidrører både fra dette direktiv og fra 
anden EU-lovgivning, underkastes 
projektet en koordineret eller en fælles 
procedure, der opfylder kravene i den 
pågældende EU-lovgivning.

miljøkonsekvensvurdering af et projekt, 
herunder projekter med 
grænseoverskridende virkning, hidrører 
både fra dette direktiv og fra anden EU-
lovgivning, underkastes projektet en 
koordineret eller en fælles procedure, der 
opfylder alle krav i den pågældende EU-
lovgivning. Den strengeste lovgivning 
finder anvendelse.

Or. en

Begrundelse

Dette er samme ændringsforslag som ændringsforslag 19 fra ordføreren for udtalelsen og 
indeholder en præcisering af, at alle krav i den pågældende relevante EU-lovgivning skal 
opfyldes. Det omfatter, ligesom det oprindelige ændringsforslag, en henvisning til 
grænseoverskridende virkninger og anvendelse af den strengeste lovgivning.

Ændringsforslag 101
Daniël van der Stoep

Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 3
2011/92/EU
Artikel 3 - litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(a) befolkningen, menneskers sundhed og 
den biologiske mangfoldighed med særlig 
vægt på arter og naturtyper, der er 
beskyttet i henhold til Rådets direktiv 
92/43/EØF(*) og Europa-Parlamentets og 
Rådets direktiv 2009/147/EF(**)

(a) befolkningen og menneskers sundhed

Or. nl

Ændringsforslag 102
Philippe Boulland

Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 3
2011/92/EU
Artikel 3 – litra b
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) jordarealer, jordbund, vand, luft og 
klimaændringer

b) jordarealer, jordbund, vand, luft

Or. fr

Ændringsforslag 103
Adina-Ioana Vălean

Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 3
2011/92/EU
Artikel 3 - litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) jordarealer, jordbund, vand, luft og
klimaændringer

b) jordarealer, jordbund, vand, luft og
klima

Or. en

Begrundelse

Vurderingen af et projekts direkte og indirekte indvirkning på klimaforandringer vil skabe 
betydelige vanskeligheder. Den potentielle indvirkning på klimaforandringer skal vurderes på 
mere globalt plan og ikke på individuelt projektniveau.

Ændringsforslag 104
Peter Jahr

Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 3
2011/92/EU
Artikel 3 - litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) materielle goder, kulturarv og 
landskabet

c) materielle goder, kulturarv og 
landskabet i overensstemmelse med 
artikel 3 i traktaten om Den Europæiske 
Union
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Or. en

Ændringsforslag 105
Victor Boştinaru

Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 3
2011/92/EU
Artikel 3 - litra d

Kommissionens forslag Ændringsforslag

d) samspillet mellem faktorerne i litra a), 
b) og c).

d) samspillet mellem faktorerne i litra a), 
b) og c) samt disse faktorers kumulative 
og grænseoverskridende virkninger.

Or. fr

Ændringsforslag 106
Adina-Ioana Vălean

Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 4 - litra -a (nyt)
2011/92/EU
Artikel 4 - stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

-a) Stk. 2 ændres som følger:
"2. Med forbehold af artikel 2, stk. 4, 
skal medlemsstaterne afgøre, om 
projektet skal vurderes i henhold til 
artikel 5-10, for projekter, der er opført 
i bilag II.
Bygherren kan vælge, om projektet skal 
vurderes i henhold til artikel 5 til 10.
Medlemsstaterne skal foretage denne 
afgørelse ved hjælp af:
a) en undersøgelse i hvert enkelt tilfælde
eller
b) tærskelværdier eller kriterier fastsat 
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af medlemsstaten.

Or. en

Begrundelse

Muligheden for at lade projekter i bilag II gå direkte igennem en miljøkonsekvensvurdering 
skal fremmes, fordi bygherren derved kan spare tid, samtidig med at der sikres 
gennemsigtighed.

Ændringsforslag 107
Victor Boştinaru

Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 4 – litra a a (nyt)
2011/92/EU
Artikel 4 - stk. 2 a (nyt) 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

aa) Efter stk. 2 indføjes følgende stykke:
"2a. Hvad angår fastsættelsen af 
tærskelværdier og kriterier i henhold til 
stk. 2, skal medlemsstaterne bestræbe sig 
på at fastsætte minimumstærskelværdier 
og lempelige kriterier for ikke at udelukke 
offentlige eller private projekter, som vil 
kunne have væsentlige indvirkninger på 
miljøet".

Or. fr

Ændringsforslag 108
Adina-Ioana Vălean

Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 4 – litra a
2011/92/EU
Artikel 4, stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

For så vidt angår projekter i de kategorier, 
der er opført i bilag II, skal bygherren 

For så vidt angår projekter i de kategorier, 
der er opført i bilag II, med undtagelse af 
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forelægge oplysninger om projektets 
kendetegn, dets potentielle virkning på 
miljøet og de påtænkte foranstaltninger 
med henblik på at undgå og begrænse 
væsentlige virkninger. En detaljeret 
oversigt over, hvilke oplysninger der skal 
forelægges, findes i bilag II.A.

projekter, der ikke opfylder relevante 
tærskelværdier eller kriterier, der er 
fastsat af medlemsstaten i henhold til 
stk. 2, litra b), skal bygherren forelægge 
oplysninger om projektets kendetegn, dets 
potentielle betydelige virkning på miljøet 
og de påtænkte foranstaltninger med 
henblik på at undgå og begrænse 
væsentlige virkninger.

Or. en

Begrundelse

The aim of the "screening" process is to determine whether there is a potential significant 
impact on the environment and not a simple impact. The likelihood of a significant impact will 
determine the need for an Environment Report. For Annex II projects, the information 
required by the "screening" procedure is a duplication/anticipation of the Environment 
Report (Annex I projects). The Commission broadens a significant part of the EIA "scoping" 
process (Annex I) to Annex II projects in the initial screening phase. This is in conflict with 
Commission's aim to suppress unnecessary administrative burden. Moreover, that the scope 
of new criteria to be used by the competent authority in the "screening" process (Annex III) 
for Annex II projects implies that developers will have to provide as much information for 
Annex II projects as in the traditional Environment Report of Annex I projects. If this is the 
case, the objective of simplified and streamlined EIA will be missed. It is therefore requested 
to avoid redundancies between the screening and scoping processes. Also important is the 
fact that some information is commercially sensitive and cannot be disclosed.

Ændringsforslag 109
Adina-Ioana Vălean

Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 4 – litra a
2011/92/EU
Artikel 4 - stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Når der gennemføres en undersøgelse i 
det enkelte tilfælde, eller der fastsættes 
tærskler eller kriterier med henblik på stk. 
2, tager den kompetente myndighed hensyn 
til udvælgelseskriterierne vedrørende 
projektets kendetegn og placering og dets 
potentielle virkning på miljøet. En 
detaljeret oversigt over, hvilke 

4. For så vidt angår projekter, der er 
opført i bilag II, tager den kompetente 
myndighed hensyn til 
udvælgelseskriterierne vedrørende 
projektets kendetegn og placering og dets 
potentielle virkning på miljøet. En 
detaljeret oversigt over, hvilke 
udvælgelseskriterier der skal anvendes, 
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udvælgelseskriterier der skal anvendes, 
findes i bilag III."

findes i bilag III."

Or. en

Begrundelse

The aim of the “screening” process is to determine whether there is a potential significant 
impact on the environment and not a simple impact. It is indeed the likelihood of a significant 
impact that will determine the need for an Environment Report. For Annex II projects, the 
information to be provided in the new “screening” procedure looks like a duplication or 
anticipation of the Environment Report, as foreseen for Annex I projects only. In other words, 
the Commission proposal broadens a significant part of the EIA “scoping” process (normally 
limited to Annex I projects) to Annex II projects in the initial screening phase. This is in 
conflict with Commission’s aim to suppress unnecessary administrative burden. Moreover, 
that the scope of new criteria to be used by the competent authority in the “screening” 
process (Annex III) for Annex II projects implies that developers will have to provide as much 
information for Annex II projects as in the traditional Environment Report of Annex I 
projects. If this is the case, the objective of simplified and streamlined EIA will be missed. It is 
therefore requested to avoid redundancies between the screening and scoping processes. Also 
important is the fact that some information is commercially sensitive and cannot be disclosed.

Ændringsforslag 110
Victor Boştinaru

Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 4 – litra a
2011/92/EU
Artikel 4 - stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Når der gennemføres en undersøgelse i 
det enkelte tilfælde, eller der fastsættes 
tærskler eller kriterier med henblik på stk. 
2, tager den kompetente myndighed hensyn 
til udvælgelseskriterierne vedrørende 
projektets kendetegn og placering og dets 
potentielle virkning på miljøet. En 
detaljeret oversigt over, hvilke 
udvælgelseskriterier der skal anvendes, 
findes i bilag III."

4. Når der gennemføres en undersøgelse i 
det enkelte tilfælde, eller der fastsættes 
tærskler eller kriterier med henblik på stk. 
2, tager den kompetente myndighed hensyn 
til udvælgelseskriterierne vedrørende 
projektets kendetegn og placering og dets 
potentielle virkning på miljøet. Resultatet 
af denne undersøgelse offentliggøres, og 
den berørte offentlighed skal have 
mulighed for at klage. En detaljeret 
oversigt over, hvilke udvælgelseskriterier 
der skal anvendes, findes i bilag III."

Or. fr
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Ændringsforslag 111
Adina-Ioana Vălean

Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 4 – litra b
2011/92/EU
Artikel 4 - stk. 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

"5. Den kompetente myndighed træffer sin
afgørelse i med før af stk. 2 på grundlag 
af de oplysninger, som bygherren har 
forelagt, og, om relevant, under 
hensyntagen til resultaterne af 
undersøgelser, foreløbig kontrol eller 
vurderinger af virkningen på miljøet, der er 
foretaget i medfør af anden EU-lovgivning.
Afgørelsen i medfør af stk. 2 skal:

"5. Den kompetente myndighed træffer sin
beslutning i medfør af stk. 2 under 
hensyntagen til eventuelle oplysninger, 
som bygherren har forelagt i henhold til 
stk. 3, og, om relevant, under hensyntagen 
til resultaterne af undersøgelser, foreløbig 
kontrol eller vurderinger af virkningen på 
miljøet, der er foretaget i medfør af anden 
EU-lovgivning. Når den kompetente 
myndighed beslutter, at der ikke skal 
gennemføres en 
miljøkonsekvensvurdering i medfør af
artikel 5-10, offentliggøres denne 
beslutning. I modsat fald skal 
beslutningen i medfør af stk. 2:

Or. en

Begrundelse

Henvisningen til tærskelværdierne tilfører ikke nogen merværdi og gør bestemmelsen mindre 
tydelig. Det er mere præciserende at nævne, at såfremt det ikke anses for nødvendigt at 
gennemføre en miljøkonsekvensanalyse, vil en sådan beslutning blive offentliggjort. 
Overflødige elementer mellem procedurer for screening og afgrænsning bør undgås.

Ændringsforslag 112
Adina-Ioana Vălean

Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 4 – litra b
2011/92/EU
Artikel 4 - stk. 5 - litra a
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) indeholde en redegørelse for, hvordan
kriterierne i bilag III er taget i betragtning

a) indeholde en redegørelse for, hvilke 
kriterier i bilag III der er taget i 
betragtning

Or. en

Ændringsforslag 113
Victor Boştinaru

Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 4 – litra b
2011/92/EU
Artikel 4 - stk. 5 - litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) indeholde en beskrivelse af de påtænkte 
foranstaltninger med henblik på at undgå,
forebygge og begrænse væsentlige 
virkninger for miljøet, hvis det er besluttet, 
at der ikke skal gennemføres en 
miljøkonsekvensvurdering i henhold til 
artikel 5 – 10

c) indeholde en beskrivelse af de påtænkte 
foranstaltninger med henblik på at undgå
og forebygge væsentlige virkninger for 
miljøet, hvis det er besluttet, at der ikke 
skal gennemføres en 
miljøkonsekvensvurdering i henhold til 
artikel 5 – 10

Or. fr

Ændringsforslag 114
Peter Jahr

Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 4 – litra b
2011/92/EU
Artikel 4 - stk. 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

6. Den kompetente myndighed træffer sin 
afgørelse i medfør af stk. 2 inden for tre 
måneder, efter at anmodningen om 
tilladelse er indgivet, forudsat at bygherren 
har forelagt alle de krævede oplysninger. 

6. Den kompetente myndighed træffer sin 
afgørelse i medfør af stk. 2 inden for tre 
måneder, efter at anmodningen om 
tilladelse er indgivet, forudsat at bygherren 
har forelagt alle de krævede oplysninger. 
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Alt afhængigt af det påtænkte projekts art, 
kompleksitet, placering og dimensioner 
kan den kompetente myndighed forlænge 
denne frist med yderligere tre måneder; i så 
fald underretter den kompetente 
myndighed bygherren om årsagerne til 
forlængelsen og om, hvornår der forventes 
en afgørelse.

Alt afhængigt af det påtænkte projekts art, 
kompleksitet, placering og dimensioner 
kan den kompetente myndighed forlænge 
denne frist med op til tre måneder; i så fald 
underretter den kompetente myndighed 
bygherren om årsagerne til forlængelsen og 
om, hvornår der forventes en afgørelse.

Or. de

Ændringsforslag 115
Adina-Ioana Vălean

Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 5
2011/92/EU
Artikel 5 - stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

"1. Hvis der skal gennemføres en 
miljøkonsekvensvurdering i henhold til 
artikel 5 – 10, skal bygherren udfærdige en 
miljørapport. Miljørapporten skal være 
baseret på afgørelsen i medfør af stk. 2 og 
indeholde de oplysninger, der med 
rimelighed kan kræves, for at der kan 
træffes afgørelse på et velinformeret 
grundlag om det påtænkte projekts 
virkning på miljøet, idet der tages hensyn 
til gældende viden og vurderingsmetoder, 
projektets kendetegn, tekniske kapacitet og 
placering, kendetegnene ved den 
potentielle miljøpåvirkning, alternativer til 
det påtænkte projekt, og hvorvidt det er 
mere hensigtsmæssigt at vurdere visse 
aspekter (f.eks. alternativerne til 
projektet) på forskellige niveauer, 
herunder planlægningsniveauet, eller ud 
fra andre vurderingskriterier. En 
detaljeret oversigt over, hvilke oplysninger 
miljørapporten skal omfatte, findes i bilag 
IV.

"1. Hvis der skal gennemføres en 
miljøkonsekvensvurdering i henhold til 
artikel 5 – 10, skal bygherren udfærdige en 
miljørapport. Miljørapporten skal være 
baseret på afgørelsen i medfør af stk. 2 og 
indeholde de oplysninger, der med 
rimelighed kan kræves, for at der kan 
træffes afgørelse på et velinformeret 
grundlag om det påtænkte projekts 
virkning på miljøet, idet der tages hensyn 
til gældende viden og vurderingsmetoder, 
projektets kendetegn, tekniske kapacitet og 
placering og kendetegnene ved den 
potentielle miljøpåvirkning,

Or. en
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Begrundelse

The obligatory consideration of project alternatives by the developer in his environmental 
report may lead to significant additional effort for the developer. In particular, the 
identification of alternatives with the lowest impact on the environment demands a careful 
and time-consuming examination of projects which are not being planned and for which 
consent is not being applied for. Requiring the developer to provide a new inflexible detailed 
list of information (Annex IV) in the “environmental report” will jeopardize the flexibility 
provided by Art. 5.2 allowing the competent authority to determine the “level of detail” 
needed for the “environment report”.

Ændringsforslag 116
Peter Jahr

Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 5
2011/92/EU
Artikel 5 - stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

"1. Hvis der skal gennemføres en 
miljøkonsekvensvurdering i henhold til 
artikel 5 – 10, skal bygherren udfærdige en 
miljørapport. Miljørapporten skal være 
baseret på afgørelsen i medfør af stk. 2 og 
indeholde de oplysninger, der med 
rimelighed kan kræves, for at der kan 
træffes afgørelse på et velinformeret 
grundlag om det påtænkte projekts 
virkning på miljøet, idet der tages hensyn 
til gældende viden og vurderingsmetoder, 
projektets kendetegn, tekniske kapacitet og 
placering, kendetegnene ved den 
potentielle miljøpåvirkning, alternativer til
det påtænkte projekt, og hvorvidt det er 
mere hensigtsmæssigt at vurdere visse 
aspekter (f.eks. alternativerne til projektet) 
på forskellige niveauer, herunder 
planlægningsniveauet, eller ud fra andre 
vurderingskriterier. En detaljeret oversigt 
over, hvilke oplysninger miljørapporten 
skal omfatte, findes i bilag IV.

"1. Hvis der skal gennemføres en 
miljøkonsekvensvurdering i henhold til 
artikel 5 – 10, skal bygherren udfærdige en 
miljørapport. Miljørapporten skal være 
baseret på afgørelsen i medfør af stk. 2 og 
indeholde de oplysninger, der med 
rimelighed kan kræves, for at der kan 
træffes afgørelse på et velinformeret 
grundlag om det påtænkte projekts 
virkning på miljøet, idet der tages hensyn 
til gældende viden og vurderingsmetoder, 
projektets kendetegn, tekniske kapacitet og 
placering, kendetegnene ved den 
potentielle miljøpåvirkning og de af 
bygherren vurderede alternativer til 
projektet. En detaljeret oversigt over, 
hvilke oplysninger miljørapporten skal 
omfatte, findes i bilag IV.

Or. de
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Ændringsforslag 117
Victor Boştinaru

Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 5
2011/92/EU
Artikel 5 - stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

"1. Hvis der skal gennemføres en 
miljøkonsekvensvurdering i henhold til 
artikel 5 – 10, skal bygherren udfærdige en 
miljørapport. Miljørapporten skal være 
baseret på afgørelsen i medfør af stk. 2 og 
indeholde de oplysninger, der med 
rimelighed kan kræves, for at der kan 
træffes afgørelse på et velinformeret 
grundlag om det påtænkte projekts 
virkning på miljøet, idet der tages hensyn 
til gældende viden og vurderingsmetoder, 
projektets kendetegn, tekniske kapacitet og 
placering, kendetegnene ved den 
potentielle miljøpåvirkning, alternativer til 
det påtænkte projekt, og hvorvidt det er 
mere hensigtsmæssigt at vurdere visse 
aspekter (f.eks. alternativerne til projektet) 
på forskellige niveauer, herunder 
planlægningsniveauet, eller ud fra andre 
vurderingskriterier. En detaljeret oversigt 
over, hvilke oplysninger miljørapporten 
skal omfatte, findes i bilag IV.

"1. Hvis der skal gennemføres en 
miljøkonsekvensvurdering i henhold til 
artikel 5 – 10, skal bygherren, med bistand 
fra en uafhængig, akkrediteret ekspert,
udfærdige en miljørapport. Miljørapporten 
skal være baseret på afgørelsen i medfør af 
stk. 2 og indeholde de oplysninger, der 
med rimelighed kan kræves, for at der kan 
træffes afgørelse på et velinformeret 
grundlag om det påtænkte projekts 
virkning på miljøet, idet der tages hensyn 
til gældende viden og vurderingsmetoder, 
projektets kendetegn, tekniske kapacitet og 
placering, kendetegnene ved den 
potentielle miljøpåvirkning, alternativer til 
det påtænkte projekt, og hvorvidt det er 
mere hensigtsmæssigt at vurdere visse 
aspekter (f.eks. alternativerne til projektet) 
på forskellige niveauer, herunder 
planlægningsniveauet, eller ud fra andre 
vurderingskriterier. En detaljeret oversigt 
over, hvilke oplysninger miljørapporten 
skal omfatte, findes i bilag IV.

Or. fr

Ændringsforslag 118
Cristina Gutiérrez-Cortines

Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 5
Direktiv 2011/92/EU
Artikel 5 – stk. 1
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

"1. Hvis der skal gennemføres en 
miljøkonsekvensvurdering i henhold til 
artikel 5 – 10, skal bygherren udfærdige en 
miljørapport. Miljørapporten skal være 
baseret på afgørelsen i medfør af stk. 2 og 
indeholde de oplysninger, der med 
rimelighed kan kræves, for at der kan 
træffes afgørelse på et velinformeret 
grundlag om det påtænkte projekts 
virkning på miljøet, idet der tages hensyn 
til gældende viden og vurderingsmetoder, 
projektets kendetegn, tekniske kapacitet og 
placering, kendetegnene ved den 
potentielle miljøpåvirkning, alternativer til 
det påtænkte projekt, og hvorvidt det er 
mere hensigtsmæssigt at vurdere visse 
aspekter (f.eks. alternativerne til projektet) 
på forskellige niveauer, herunder 
planlægningsniveauet, eller ud fra andre 
vurderingskriterier. En detaljeret oversigt 
over, hvilke oplysninger miljørapporten 
skal omfatte, findes i bilag IV.

"1. Hvis der skal gennemføres en
miljøkonsekvensvurdering i henhold til 
artikel 5 – 10, skal bygherren udfærdige en 
miljørapport. Miljørapporten skal være 
baseret på afgørelsen i medfør af stk. 2 og 
indeholde de oplysninger, der med 
rimelighed kan kræves, for at der kan 
træffes afgørelse på et velinformeret 
grundlag om det påtænkte projekts 
virkning på miljøet, idet der tages hensyn 
til gældende viden og vurderingsmetoder, 
projektets kendetegn, tekniske kapacitet og 
placering, kendetegnene ved den 
potentielle miljøpåvirkning, alternativer til 
det påtænkte projekt, herunder om 
nødvendigt en vurdering af den visuelle
virkning, og hvorvidt det er mere 
hensigtsmæssigt at vurdere visse aspekter
(f.eks. alternativerne til projektet) på 
forskellige niveauer, herunder 
planlægningsniveauet, eller ud fra andre 
vurderingskriterier. En detaljeret oversigt 
over, hvilke oplysninger miljørapporten 
skal omfatte, findes i bilag IV.

Or. en

Ændringsforslag 119
Adina-Ioana Vălean

Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 5
2011/92/EU
Artikel 5 - stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Den kompetente myndighed træffer efter 
samråd med de myndigheder, der henvises 
til i artikel 6, stk. 1, og bygherren afgørelse 
om, hvor omfattende og detaljerede de 
oplysninger skal være, som bygherren skal 
forelægge i miljørapporten i henhold til stk. 

2. Den kompetente myndighed træffer efter 
samråd med de myndigheder, der henvises 
til i artikel 6, stk. 1, og bygherren afgørelse 
om, hvor omfattende og detaljerede de 
oplysninger, jf. bilag IV, skal være, som 
bygherren skal forelægge i miljørapporten i 
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1. Den træffer navnlig afgørelse om: henhold til stk. 1. Den træffer navnlig 
afgørelse om:

Or. en

Begrundelse

The reference to Annex IV information is best placed in the Par. 2 indicating that the 
competent authority determines the scope of the information needed. If not, there would be a 
contradiction between the two paragraphs and the scoping process would be put into 
question: Par. 1 calls for a detailed list of information while Par. 2 foresees a case by case 
approach. Also, independent verification can be carried out by a credited or authorized 
person or body, including such a person or function within the operator's organisation where 
the appropriate organisational arrangements are made to maintain that person or function's 
independence.

Ændringsforslag 120
Peter Jahr

Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 5
2011/92/EU
Artikel 5 - stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Den kompetente myndighed træffer efter 
samråd med de myndigheder, der henvises 
til i artikel 6, stk. 1, og bygherren afgørelse 
om, hvor omfattende og detaljerede de 
oplysninger skal være, som bygherren skal 
forelægge i miljørapporten i henhold til stk. 
1. Den træffer navnlig afgørelse om:

2. Den kompetente myndighed træffer efter 
samråd med de myndigheder, der henvises 
til i artikel 6, stk. 1, og bygherren afgørelse
om, hvor omfattende og detaljerede de 
oplysninger skal være, som bygherren skal 
forelægge i miljørapporten i henhold til stk. 
1, såfremt leverandøren anmoder herom. 
Den træffer navnlig afgørelse om:

Or. de

Ændringsforslag 121
Peter Jahr

Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 5
2011/92/EU
Artikel 5 - stk. 2 - litra c
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) de forskellige etaper af proceduren og 
deres varighed

udgår

Or. de

Ændringsforslag 122
Peter Jahr

Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 5
2011/92/EU
Artikel 5 - stk. 2 - litra d

Kommissionens forslag Ændringsforslag

d) rimelige og relevante alternativer til det 
påtænkte projekt og dets særlige 
kendetegn

d) nødvendige, af bygherren vurderede,
alternativer til det påtænkte projekt

Or. de

Ændringsforslag 123
Margrete Auken

Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 5
2011/92/EU
Artikel 5 – stk. 2 – litra d

Kommissionens forslag Ændringsforslag

d) rimelige og relevante alternativer til det 
påtænkte projekt og dets særlige kendetegn

d) de relevante alternativer til det påtænkte 
projekt og dets særlige kendetegn, 
herunder referencealternativet, under 
hensyntagen til virkninger for miljøet

Or. en

Begrundelse

Det er det samme ændringsforslag som ændringsforslag 27 fra ordføreren for udtalelsen, 
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hvori det præciseres, at undersøgelsen af referencescenario (den sandsynlige udvikling af det 
pågældende miljø, hvis projektet ikke gennemføres) skal medtages som et alternativ, der 
tjener som benchmark for en bestemmelse af projektets forventede virkninger.

Ændringsforslag 124
Peter Jahr

Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 5
 2011/92/EU
Artikel 5 - stk. 2 - litra f

Kommissionens forslag Ændringsforslag

f) hvilke oplysninger der skal forelægges, 
som er relevante for et bestemt projekts 
eller en bestemt projekttypes særlige 
kendetegn

udgår

Or. de

Ændringsforslag 125
Victor Boştinaru

Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 5
2011/92/EU
Artikel 5 - stk. 2 - afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Den kompetente myndighed kan også søge 
bistand fra akkrediterede og teknisk 
kompetente eksperter, jf. stk. 3. 
Efterfølgende anmodninger til bygherren 
om supplerende oplysninger kan kun 
fremsættes, hvis det er begrundet i nye 
omstændigheder og behørigt forklaret af 
den kompetente myndighed.

Den kompetente myndighed sørger for, at 
rapporten er udfærdiget eller kontrolleret 
af akkrediterede og teknisk kompetente 
eksperter, jf. stk. 3. Efterfølgende 
anmodninger til bygherren om supplerende 
oplysninger kan kun fremsættes, hvis det er 
begrundet i nye omstændigheder og 
behørigt forklaret af den kompetente 
myndighed.

Or. fr
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Ændringsforslag 126
Adina-Ioana Vălean

Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 5
2011/92/EU
Artikel 5 - stk. 2 - afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Den kompetente myndighed kan også søge 
bistand fra akkrediterede og teknisk 
kompetente eksperter, jf. stk. 3. 
Efterfølgende anmodninger til bygherren 
om supplerende oplysninger kan kun 
fremsættes, hvis det er begrundet i nye 
omstændigheder og behørigt forklaret af 
den kompetente myndighed.

Den kompetente myndighed kan også søge 
bistand fra uafhængige eksperter, jf. stk. 3. 
Efterfølgende anmodninger til bygherren 
om supplerende oplysninger kan kun 
fremsættes, hvis det er begrundet i nye 
omstændigheder og behørigt forklaret af 
den kompetente myndighed.

Or. en

Begrundelse

The reference to Annex IV information is best placed in the Par. 2 indicating that the 
competent authority determines the scope of the information needed. If not, there would be a 
contradiction between the two paragraphs and the scoping process would be put into 
question: Par. 1 calls for a detailed list of information while Par. 2 foresees a case by case 
approach. Also, independent verification can be carried out by a credited or authorized 
person or body, including such a person or function within the operator's organisation where 
the appropriate organisational arrangements are made to maintain that person or function's 
independence.

Ændringsforslag 127
Adina-Ioana Vălean

Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 5
2011/92/EU
Artikel 5 - stk. 3 - litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) bygherren sørge for, at miljørapporten 
udarbejdes af akkrediterede og teknisk 
kompetente eksperter eller 

a) bygherren evt. ønske, at miljørapporten 
udarbejdes af uafhængige eksperter
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Or. en

Begrundelse

Kravet om en ekstern kompetent ekspert i relation til alle miljøoplysninger skaber betydelige 
problemer. Dette krav vil forhindre mellemstore og store virksomheder i at få interne 
medarbejdere med den nødvendige ekspertise, og små virksomheder vil økonomisk ikke kunne 
overleve. Det frygtes, at man ganske enkelt ikke vil kunne få "kompetente eksperter" i en 
række lande og/eller på rådgivningsområdet i relation til bestemte spørgsmål. Den 
"uafhængige ekspert" er en kompetent person/instans, som er uafhængig af det arbejde, der 
verificeres, og af den ledelse, hvis arbejde verificeres.

Ændringsforslag 128
Adina-Ioana Vălean

Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 5
2011/92/EU
Artikel 5 - stk. 3 - litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) den kompetente myndighed sørge for, 
at miljørapporten kontrolleres af 
akkrediterede og teknisk kompetente 
eksperter og/eller udvalg af nationale 
eksperter.

udgår

Or. en

Ændringsforslag 129
Adina-Ioana Vălean

Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 5
2011/92/EU
Artikel 5 - stk. 3 - afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Hvis den kompetente myndighed er blevet 
bistået af akkrediterede og teknisk 
kompetente eksperter i forbindelse med 
den afgørelse, der henvises til i stk. 2, må 
bygherren ikke benytte de samme eksperter 

Hvis den kompetente myndighed er blevet 
bistået af uafhængige eksperter i 
forbindelse med den afgørelse, der 
henvises til i stk. 2, må bygherren ikke 
benytte de samme eksperter til at udarbejde 
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til at udarbejde miljørapporten. miljørapporten.

Or. en

Ændringsforslag 130
Adina-Ioana Vălean

Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 5
2011/92/EU
Artikel 5 - stk. 3 - afsnit 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

De nærmere bestemmelser om brug og 
udvælgelse af akkrediterede og teknisk 
kompetente eksperter (f.eks. vedrørende 
påkrævede kvalifikationer, tildeling af 
evalueringsopgaver, autorisation og 
udelukkelse) fastsættes af 
medlemsstaterne."

De nærmere bestemmelser om brug og 
udvælgelse af uafhængige eksperter (f.eks. 
vedrørende påkrævede kvalifikationer, 
tildeling af evalueringsopgaver, 
autorisation og sanktioner i form af
udelukkelse) fastsættes af medlemsstaterne
i overensstemmelse med bestemmelserne i 
stk. 4.

Or. en

Ændringsforslag 131
Victor Boştinaru

Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 5
2011/92/EU
Artikel 5 - stk. 3 - afsnit 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

De nærmere bestemmelser om brug og 
udvælgelse af akkrediterede og teknisk 
kompetente eksperter (f.eks. vedrørende 
påkrævede kvalifikationer, tildeling af 
evalueringsopgaver, autorisation og 
udelukkelse) fastsættes af 
medlemsstaterne."

De nærmere bestemmelser om brug og 
udvælgelse af akkrediterede og teknisk 
kompetente eksperter (f.eks. vedrørende 
påkrævede kvalifikationer, tildeling af 
evalueringsopgaver, autorisation og 
udelukkelse) fastsættes af 
medlemsstaterne." Kommissionen 
forbeholder sig ret til at kontrollere disse 
eksperters uafhængighed og 
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udvælgelsesprocedurens korrekte forløb.

Or. fr

Ændringsforslag 132
Heinz K. Becker

Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 6 – litra b – indledning
2012/0297
Artikel 7 og 8

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) Som stk. 7 indsættes: b) Som stk. 7 og 8 indsættes:

Or. en

Ændringsforslag 133
Adina-Ioana Vălean

Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 6 – litra b
2011/92/EU
Artikel 6 - stk. 7

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Tidsfristen for høring af den berørte 
offentlighed om miljørapporten, jf. artikel 
5, stk. 1, må ikke være kortere end 30 dage
eller længere end 60 dage. I særlige 
tilfælde, hvor det påtænkte projekts art, 
kompleksitet, placering og dimensioner 
kræver det, kan den kompetente 
myndighed forlænge denne frist med
yderligere tre måneder; i så fald 
underretter den kompetente myndighed 
bygherren om årsagerne til forlængelsen.

Tidsfristen for høring af den berørte 
offentlighed om miljørapporten, jf. artikel 
5, stk. 1, må ikke være kortere end 30 dage. 
I særlige tilfælde, hvor det påtænkte 
projekts art, kompleksitet, placering og 
dimensioner kræver det, kan den 
kompetente myndighed forlænge denne
høringsfrist med op til 60 dage; i så fald 
underretter den kompetente myndighed 
bygherren om årsagerne til forlængelsen.

Or. en
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Ændringsforslag 134
Peter Jahr

Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 6 – litra b
2011/92/EU
Artikel 6 – stk. 7

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Tidsfristen for høring af den berørte 
offentlighed om miljørapporten, jf. artikel 
5, stk. 1, må ikke være kortere end 30 dage 
eller længere end 60 dage. I særlige 
tilfælde, hvor det påtænkte projekts art, 
kompleksitet, placering og dimensioner 
kræver det, kan den kompetente 
myndighed forlænge denne frist med 
yderligere tre måneder; i så fald 
underretter den kompetente myndighed 
bygherren om årsagerne til forlængelsen.

Tidsfristen for høring af den berørte 
offentlighed om miljørapporten, jf. artikel 
5, stk. 1, må ikke være kortere end 30 dage 
eller længere end 60 dage. I særlige 
tilfælde, hvor det påtænkte projekts art, 
kompleksitet, placering og dimensioner 
kræver det, kan den kompetente 
myndighed forlænge denne frist med op til
yderligere 30 dage; i så fald underretter 
den kompetente myndighed bygherren om 
årsagerne til forlængelsen.

Or. de

Ændringsforslag 135
Heinz K. Becker

Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 6 – litra b
2011/92/EU
Artikel 6 – stk. 7 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

7a. Uanset eventuelle igangværende 
specifikke projekter, der er genstand for 
en miljøkonsekvensanalyse, sikrer 
medlemsstaterne, at kontaktoplysninger 
om såvel som nem og hurtig adgang til 
den eller de myndighed(er), der normalt 
er ansvarlige for udførelsen af de i 
direktivet fastsatte forpligtelser, til hver en 
tid er tilgængelige for offentligheden.

Or. en
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Begrundelse

Dette vil gøre det nemmere for offentligheden at kontakte myndighederne, bl.a. for at forhøre 
sig om de eventuelle krav til et kommende projekt, der skal være genstand for en VVM-
procedure, endda inden der er blevet truffet afgørelse om at anvende artikel 5 til 10 i dette 
direktiv. Dette vil medføre, at offentligheden fortsat informeres og inddrages, og kunne i 
sidste ende forhindre, at projekter, der skulle have været genstand for en 
miljøkonsekvensvurdering i henhold til dette direktiv, ikke underkastes denne procedure.

Ændringsforslag 136
Victor Boştinaru

Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 6 – litra b
2011/92/EU
Artikel 6 – stk. 7 a (nyt) 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

7a. For at sikre en effektiv deltagelse af 
den berørte offentlighed i den 
beslutningsprocedure, der er anført i stk. 
4, skal den eller de kompetente 
myndighed(er) påvise, at der er taget 
hensyn til offentlighedens bemærkninger 
og udtalelser. En reel debat skal finde 
sted, og den eller de kompetente 
myndigheder skal besvare alle spørgsmål 
fra den berørte offentlighed.

Or. fr

Ændringsforslag 137
Victor Boştinaru

Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 8
2011/92/EU
Artikel 8 – stk. 1 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) en sammenfatning af de bemærkninger, 
der er modtaget i medfør af artikel 6 og 7

c) en sammenfatning af de bemærkninger,
udtalelser, spørgsmål og svar, der er 
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modtaget i medfør af artikel 6 og 7

Or. fr

Ændringsforslag 138
Victor Boştinaru

Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 8
2011/92/EU
Artikel 8 – stk. 1 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

For så vidt angår projekter, der kan 
forventes at have væsentlige skadelige 
grænseoverskridende virkninger, redegør 
den kompetente myndighed for tilfælde, 
hvor den ikke har taget hensyn til de 
bemærkninger, som den har modtaget fra 
den berørte medlemsstat som led i 
høringen i henhold til artikel 7.

For så vidt angår projekter, der kan 
forventes at have væsentlige skadelige 
grænseoverskridende virkninger, redegør 
den kompetente myndighed for at have
taget hensyn til de bemærkninger, som den 
har modtaget fra den berørte medlemsstat 
som led i høringen i henhold til artikel 7.

Or. fr

Ændringsforslag 139
Margrete Auken

Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 8
2011/92/EU
Artikel 8 – stk. 2 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Hvis det på baggrund af resultaterne af 
de høringer, der er foretaget, og de 
oplysninger, der er indsamlet i henhold til 
artikel 5, 6 og 7, konkluderes, at et projekt 
vil få væsentlige skadelige virkninger for 
miljøet, overvejer den kompetente 
myndighed så tidligt som muligt og i tæt 
samråd med de myndigheder, der henvises 
til i artikel 6, stk. 1, og bygherren, hvorvidt 

2. Hvis det på baggrund af resultaterne af 
de høringer, der er foretaget, og de 
oplysninger, der er indsamlet i henhold til 
artikel 5, 6 og 7, konkluderes, at et projekt 
vil få væsentlige skadelige virkninger for 
miljøet, overvejer den kompetente 
myndighed så tidligt som muligt og i tæt 
samråd med de myndigheder, der henvises 
til i artikel 6, stk. 1, og bygherren, hvorvidt
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miljørapporten, jf. artikel 5, stk. 1, bør 
revideres og projektet tilpasses for at undgå 
eller begrænse disse skadelige virkninger, 
og hvorvidt der er behov for yderligere 
afbødende og kompenserende 
foranstaltninger.

tilladelsen skal afvises, eller om
miljørapporten, jf. artikel 5, stk. 1, bør 
revideres og projektet tilpasses for at undgå 
eller begrænse disse skadelige virkninger, 
og hvorvidt der er behov for yderligere 
afbødende og kompenserende 
foranstaltninger.

Or. en

Begrundelse

Når de kompetente myndigheders muligheder i forlængelse af en vurdering, der fastslår 
betydelige negative virkninger for miljøet, nævnes, er det vigtigt i de eksisterende muligheder 
at medtage muligheden for at afvise tilladelsen.

Ændringsforslag 140
Adina-Ioana Vălean

Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 8
2011/92/EU
Artikel 8 - stk. 2 - afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Hvis den kompetente myndighed beslutter 
at give tilladelse, sikrer den, at 
tilladelsesvilkårene omfatter bestemmelser 
om overvågning af de væsentlige skadelige 
virkninger for miljøet med henblik på at 
vurdere gennemførelsen de afbødende og 
kompenserende foranstaltninger, og om de 
virker som forventet, og på at opdage 
eventuelle uforudselige skadelige 
virkninger.

Hvis den kompetente myndighed beslutter 
at give tilladelse, sikrer den, at 
tilladelsesvilkårene om nødvendigt
omfatter bestemmelser om overvågning af 
de væsentlige skadelige virkninger for 
miljøet i forbindelse med både anlægs- og 
driftsfaserne med henblik på at vurdere 
gennemførelsen de afbødende og 
kompenserende foranstaltninger, og om de 
virker som forventet, og på at opdage 
eventuelle uforudselige skadelige 
virkninger og/eller nettotab af biodiversitet 
og på at fremme afhjælpende 
foranstaltninger.

Or. en
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Ændringsforslag 141
Adina-Ioana Vălean

Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 8
2011/92/EU
Artikel 8 - stk. 2 - afsnit 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Typen af parametre, der skal overvåges, og 
varigheden af overvågningen skal stå i et 
rimeligt forhold til det påtænkte projekts 
art, placering og dimensioner samt 
omfanget af dets virkninger for miljøet.

Typen af parametre, der skal overvåges, og 
varigheden af overvågningen skal stå i et 
rimeligt forhold til det påtænkte projekts 
art, placering og dimensioner samt 
omfanget af dets virkninger for miljøet.
Resultaterne af en sådan overvågning 
fremsendes til den kompetente 
myndighed. Hvor det er hensigtsmæssigt, 
kan der anvendes eksisterende 
overvågningsordninger, der er indført 
som følge af anden EU-lovgivning.

Or. en

Ændringsforslag 142
Margrete Auken

Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 8
2011/92/EU
Artikel 8 – stk. 2 – afsnit 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Typen af parametre, der skal overvåges, og 
varigheden af overvågningen skal stå i et 
rimeligt forhold til det påtænkte projekts 
art, placering og dimensioner samt 
omfanget af dets virkninger for miljøet.

Typen af parametre, der skal overvåges, og 
varigheden af overvågningen skal stå i et 
rimeligt forhold til det påtænkte projekts 
art, placering og dimensioner samt 
omfanget af dets virkninger for miljøet.
Resultaterne af en sådan overvågning fra 
anlægs- og driftsfasen stilles til rådighed 
for den kompetente myndighed og 
videreformidles aktivt i overensstemmelse 
med direktiv 2003/4/EF.

Or. en
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Begrundelse

Det er det samme ændringsforslag som ændringsforslag 33 fra ordføreren for udtalelsen, men 
indeholder dog den præcision, at overvågningen bør foregå i anlægs- og driftsfaser, og at så 
snart den kompetente myndighed har indsamlet de pågældende data, skal den sikre, at disse 
data offentliggøres i overensstemmelse med bestemmelserne i direktiv 2003/4/EF om offentlig 
adgang til miljøoplysninger.

Ændringsforslag 143
Adina-Ioana Vălean

Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 8
2011/92/EU
Artikel 8 - stk. 2 - afsnit 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Hvor det er hensigtsmæssigt, kan der 
anvendes eksisterende 
overvågningsordninger, der er indført 
som følge af anden EU-lovgivning.

Når overvågningen viser, at der er 
betydelige uforudsete negative 
indvirkninger, skal bygherren træffe 
afhjælpende foranstaltninger.

Or. en

Ændringsforslag 144
Margrete Auken

Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 8
2011/92/EU
Artikel 8 – stk. 2 –afsnit 4 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4a. Når overvågningen viser, at der er 
uforudsete negative indvirkninger, skal 
bygherren træffe afhjælpende 
foranstaltninger. Medlemsstaterne sikrer, 
at nationale love håndhæves, når 
bygherrer, teknisk kompetente eksperter 
og/eller nationale eksperter evt. er 
forpligtede til at betale bøder og/eller 
underkaste sig sanktioner, når uforudsete 
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negative virkninger for miljøet skyldes 
forsømmelser eller et alvorligt brud på 
akkrediteringsstandarder. Bygherrens 
forslag til afhjælpende foranstaltninger 
skal gøres offentligt tilgængelige og 
godkendes af den eller de kompetente 
myndighed(er), som skal sikre 
overensstemmelse.

Or. en

Begrundelse

Det er det samme ændringsforslag som ændringsforslag 34 fra ordføreren for udtalelsen, 
hvori det understreges, at det er nødvendigt, at der fastsættes eventuelle forpligtelser på 
baggrund af nationale love, og at de håndhæves korrekt.

Ændringsforslag 145
Peter Jahr

Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 8
2011/92/EU
Artikel 8 - stk. 3 - afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Alt afhængigt af det påtænkte projekts art, 
kompleksitet, placering og dimensioner 
kan den kompetente myndighed forlænge 
denne frist med yderligere tre måneder; i så 
fald underretter den kompetente 
myndighed bygherren om årsagerne til 
forlængelsen og om, hvornår der forventes 
en afgørelse.

Alt afhængigt af det påtænkte projekts art, 
kompleksitet, placering og dimensioner 
kan den kompetente myndighed forlænge 
denne frist med op til yderligere tre 
måneder; i så fald underretter den 
kompetente myndighed bygherren om 
årsagerne til forlængelsen og om, hvornår 
der forventes en afgørelse.

Or. de

Ændringsforslag 146
Margrete Auken

Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 9 – litra a
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2011/92/EU
Artikel 9 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

"1. Når der er truffet afgørelse om at give 
eller nægte tilladelse, informerer den eller 
de kompetente myndighed(er) 
offentligheden og de myndigheder, der 
henvises til i artikel 6, stk. 1, herom i 
overensstemmelse med de relevante 
procedurer, og stiller følgende oplysninger 
til rådighed for offentligheden:

"1. Når der er truffet afgørelse om at give 
eller nægte tilladelse, informerer den eller 
de kompetente myndighed(er) hurtigst 
muligt offentligheden og de myndigheder, 
der henvises til i artikel 6, stk. 1, herom i 
overensstemmelse med de relevante 
procedurer og senest inden for 
10 arbejdsdage. Den eller de kompetente 
myndighed(er) stiller følgende oplysninger 
til rådighed for offentligheden:

Or. en

Begrundelse

Det er både i bygherrernes og offentlighedens interesse, at alle administrative procedurer 
vedrørende tilladelse og de forskellige eventuelle opfølgninger derpå gennemføres med 
minimal forsinkelse. Til det formål bør der gælde en entydig maksimal tidsfrist for den 
informationsmæssige del.

Ændringsforslag 147
Margrete Auken

Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 9 – litra a
2011/92/EU
Artikel 9 – stk. 1 - litra d a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

da) den berørte offentligheds ret til at 
indlede retssager i henhold til artikel 11.

Or. en

Begrundelse

Det er vigtigt, at de kompetente myndigheder informerer den berørte offentlighed om dens ret 
til at få prøvet afgørelser i henhold til artikel 11 i direktiv 2011/92/EU, og at de til det formål 
fremlægger de relevante oplysninger.
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Ændringsforslag 148
Victor Boştinaru

Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 9 – litra a
2011/92/EU
Artikel 9 - stk. 1 - litra d a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

da) den berørte offentlighed skal kunne 
anfægte de fremlagte oplysninger, og 
medlemsstaten skal sørge for, at der er 
adgang til en effektiv klagemulighed i 
forbindelse med den trufne beslutning.

Or. fr

Ændringsforslag 149
Adina-Ioana Vălean

Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 9 – litra b
2011/92/EU
Artikel 9 - stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) Som stk. 3 indsættes: udgår
"3. Medlemsstaterne kan også vælge at 
stille oplysningerne, jf. stk. 1, til rådighed 
for offentligheden, når den kompetente 
myndighed afslutter sin 
miljøkonsekvensvurdering af projektet."

Or. en

Begrundelse

Bestemmelsen er vag, og hverken betydningen eller konsekvenserne kan klarlægges 
ordentligt. Hvis meningen er at fremlægge oplysningerne for bygherren inden fremlæggelsen 
af den endelige afgørelse, er det nødvendigt at ophæve bestemmelsen. Sådanne bestemmelser 
kan misbruges til korruptionsformål.
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Ændringsforslag 150
Margrete Auken

Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 9 – litra b – indledning
2011/92/EU
Artikel 9 – stk. 3 a og b (nye)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) Som stk. 3 indsættes: b) Som stk. 3, 4 og 5 indsættes:

4. Offentligheden kan gøre juridisk 
indsigelse, herunder ansøge om indførelse 
af foreløbige retsmidler i tilknytning til 
beslutningen om byggetilladelse, ved at 
indlede retsforfølgning i henhold til 
national lovgivning og inden for en frist 
på maksimalt tre måneder gældende fra 
den kompetente myndigheds vedtagelse af 
den formelle beslutning.
5. Den eller de kompetente myndighed(er)
sikrer, at projekter med byggetilladelse 
ikke påbegyndes inden tidsfristen for 
juridisk indsigelse.

Or. en

Begrundelse

Stk. 4 er i princippet det foreslåede ændringsforslag 37 fra ordføreren for udtalelsen med 
enkelte ændringer i forhold til procedurens overensstemmelse med national lovgivning og 
myndighedernes forpligtelse til at offentliggøre deres beslutning på korrekt vis. Stk. 5 
stammer fra ordførerens begrundelse og tjener til at sikre, at projekter ikke påbegyndes,
inden fristen for juridisk indsigelse er udløbet, også selv om der allerede måtte være givet 
byggetilladelse.

Ændringsforslag 151
Heinz K. Becker

Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 9 a (nyt)
2011/92/EU
Artikel 9 a (ny)
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

9a) Følgende artikel indføjes efter artikel 
9:
"9a) Medlemsstaterne sikrer, at den eller 
de kompetente myndighed(er) ikke 
befinder sig i en interessekonflikt i medfør 
af eventuel lovgivning, som de er 
underlagt, når de udfører de forpligtelser, 
der følger af dette direktiv."

Or. en

Begrundelse

Dette vil skabe en større sikkerhed for, at de berørte myndigheder er objektive og upartiske, 
og det er en af erfaringerne fra den europæiske ombudsmands særrapport af 14. maj 2012 til 
Europa-Parlamentet om udvidelsen af lufthavnen i Wien. I denne sag anførte Kommissionen 
med rette, at den manglede en juridisk begrundelse for at behandle påstande fra borgere og 
Kommissionen om en tydelig interessekonflikt i relation til en kompetent myndighed.

Ændringsforslag 152
Margrete Auken

Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 9 a (nyt)
2011/92/EU
Artikel 11 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

9a) Artikel 11, stk. 2, affattes således:
"2. Medlemsstaterne afgør, på hvilket 
stadium der kan rejses indsigelse mod 
afgørelser, handlinger eller undladelser, 
idet der gives mulighed for ved en domstol 
at få prøvet den materielle og processuelle 
lovlighed af enhver afgørelse, handling 
eller undladelse i overensstemmelse med 
stk. 1, herunder anvendelsen af en 
forbudsmekanisme."

Or. en
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Begrundelse

Som en yderligere anvendelse af den oprindelige tekst i direktiv 2011/92/EU er det vigtigt at 
give offentligheden maksimal garanti for at kunne få prøvet den materielle og processuelle 
lovlighed af administrative afgørelser, inden projektet påbegyndes. En forbudsmekanisme er 
en af garantierne til at sikre, at der ikke sker miljøskader, inden lovligheden af afgørelsen er 
blevet stadfæstet af domstolene.

Ændringsforslag 153
Peter Jahr

Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 9 a (nyt)2011/92/EU
Artikel 11 – stk. 5 a og b (nye)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

9a) Artikel 11 ændres som følger:
a) Følgende indsættes som stk. 6:
"6. Medlemsstaterne kan fastsætte, at 
overtrædelse af procedure- og formkrav 
ikke har betydning for lovligheden af 
tilladelsen, såfremt fejlen sandsynligvis 
ikke ville have ændret beslutningen. Dette 
gælder i særdeleshed, når
a) enkeltpersoner eller myndigheder ikke 
er blevet inddraget i forbindelse med en 
ifølge dette direktiv påkrævet inddragelse 
af myndigheder eller offentligheden, men 
hvor de pågældende aspekter var uden 
betydning, eller hvor der blevet taget 
hensyn hertil i beslutningen
b) når oplysningerne ifølge artikel 9, 
stk. 1, er ufuldstændige, eller
c) hvis en ifølge dette direktiv påkrævet 
offentliggørelse var urigtig, men hvor 
oplysningsformålet i forbindelse med 
offentliggørelsen blev opfyldt. 
Medlemsstaternes ret til, som led i deres 
interne retsforskrifter, at fastsætte kravet 
om en rettighedskrænkelse ud over 
procedurefejlen berøres ikke."
b) Følgende indsættes som stk. 7:
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"7. Medlemsstaterne kan fastsætte, at 
fejlagtigt udførte trin i proceduren kan 
korrigeres, også efter at beslutningen er 
truffet, hvis procedurefejlen ikke er 
alvorlig og ikke berører projektets 
hovedlinjer. Medlemsstaterne sikrer, at de 
kompetente myndigheder igen træffer en 
beslutning, hvor resultatet er åbent, også 
når fejlagtige trin i proceduren 
korrigeres." 

Or. de

Ændringsforslag 154
Adina-Ioana Vălean

Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 11
2011/92/EU
Artikel 12 a og artikel 12 b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

11) Som artikel 12a og 12b indsættes: udgår
"Artikel 12a
Kommissionen tillægges beføjelser til at 
vedtage delegerede retsakter i 
overensstemmelse med artikel 12b 
vedrørende udvælgelseskriterierne i bilag 
III og de oplysninger, der henvises til i 
bilag II.A og IV, med henblik på 
tilpasning til den videnskabelige og 
tekniske udvikling.
Artikel 12b
1. Beføjelsen til at vedtage delegerede 
retsakter tillægges Kommissionen på de i 
denne artikel fastlagte betingelser.
2. De delegerede beføjelser i artikel 12a 
tillægges Kommissionen for en 
ubegrænset periode fra den [OPOCE 
please introduce date of the entry into 
force of this Directive]
3. Den i artikel 12a omhandlede 
delegation af beføjelser kan til enhver tid 
tilbagekaldes af Europa-Parlamentet eller 
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Rådet. En afgørelse om tilbagekaldelse 
bringer delegationen af de beføjelser, der 
er angivet i den pågældende afgørelse, til 
ophør. Den får virkning dagen efter 
offentliggørelsen af afgørelsen i Den 
Europæiske Unions Tidende eller på et 
senere tidspunkt, der angives i afgørelsen. 
Den berører ikke gyldigheden af de 
delegerede retsakter, der allerede er i 
kraft.
4. Så snart Kommissionen vedtager en 
delegeret retsakt, giver den samtidigt 
Europa-Parlamentet og Rådet meddelelse 
herom.
5. En delegeret retsakt, vedtaget i henhold 
til artikel 12a, træder kun i kraft, hvis 
hverken Europa-Parlamentet eller Rådet 
har gjort indsigelse inden for en frist på 2 
måneder fra meddelelsen af den 
pågældende retsakt til Europa-
Parlamentet og Rådet, eller hvis Europa-
Parlamentet og Rådet inden udløbet af 
denne frist begge har informeret 
Kommissionen om, at de ikke agter at 
gøre indsigelse. Fristen forlænges med to 
måneder på Europa-Parlamentets eller 
Rådets initiativ."

Or. en

Begrundelse

Hvis formålet med VVM-direktivet, som i Kommissionens forslag, var at gøre kriterier for 
detaljerede og omfattende oplysninger (som defineret i bilag IIa, III og IV) obligatoriske og 
universelle, ville delegerede beføjelser til Kommissionen (artikel 12a) ikke være et 
hensigtsmæssigt instrument til at ændre disse bilag. I dette tilfælde ville sådanne kriterier 
være en væsentlig del af direktivet og burde kun ændres i henhold til den almindelige 
lovgivningsprocedure. Enten genovervejes anvendelsen af delegerede retsakter, eller 
bilagskriterierne gøres kun vejledende.

Ændringsforslag 155
Ana Miranda

Forslag til direktiv
Bilag I – nr. -1 (nyt)
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2011/92/EU
Bilag I – stk. 4 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

-1) I bilag I indføjes følgende stk.:
4a. Minedrift i åbne brud og tilsvarende 
udendørs udvindingsaktiviteter.

Or. en

(Ved vedtagelsen af dette ændringsforslag fjernes "minedrift i åbne brud" automatisk fra 
stk. 2, litra a), (UDVINDINGSINDUSTRIEN) i bilag II i direktiv 2011/92/EU)

Begrundelse

I kraft af arten af denne aktivitet med forurening af jord, vand og luft til følge skal projekter, 
der er forbundet med disse aktiviteter, standardmæssigt underkastes en 
miljøkonsekvensanalyse og derfor medtages i bilag I i direktivet.

Ændringsforslag 156
Roger Helmer

Forslag til direktiv
Bilag I – nr. -1 (nyt)
Direktiv 2011/92/EU
Bilag II – stk. 2 – litra d – afsnit iii a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

-1) I stk. 2, litra d, i BILAG II indsættes 
følgende afsnit:
"iv) boring med henblik på udvinding og 
vurdering af råolie og/eller naturgas i 
klippeformationer." 

Or. en

Begrundelse

For at gøre det muligt at fremskynde udvindingen af skifergas og olie bør boring til 
udvindingsformål kun ske i overensstemmelse med bilag II-forordningen. Udvinding af 
skifergas og olie vil naturligt falde ind under det eksisterende bilag I, artikel 14. "Udvinding 
af mere end 500 t råolie/dag og mere end 500000 m3 naturgas/dag i kommercielt øjemed."
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Ændringsforslag 157
Adina-Ioana Vălean

Forslag til direktiv
Bilag I – nr. -1 (nyt)
2011/92/EU
Bilag 2 - stk. 2 - litra d -afsnit iii a (nyt) 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

-1) I stk. 2, litra d, i BILAG II indsættes 
følgende afsnit:
"(iv) Udvinding af olie og/eller naturgas i 
gasholdig skifer eller sedimentære 
klippeformationer med tilsvarende lav 
eller lavere permeabilitet og porøsitet,"

Or. en

Begrundelse

Med henvisningen til skifergas i bilag II præciseres kravet vedrørende udvinding af skifergas i 
overensstemmelse med Kommissionens "Guidance Note on the application of the EIA 
Directive to projects related to the exploration and exploitation of unconventional 
hydrocaron" (december 2011). Den kan også anses som et konkret juridisk svar på Europa-
Parlamentets beslutning 2011/2309 fra november 2012, hvor Europa-Parlamentet anmodede 
om mere nøjagtige, opdaterede og omfattende videnskabelige data om skifergas, og dette er 
kun muligt, hvis der gives tilladelse til at udvinde skifergas.

Ændringsforslag 158
Cristina Gutiérrez-Cortines

Forslag til direktiv
Bilag I – nr. 1
2011/92/EU
Bilag II.A - stk. 1 - litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) en beskrivelse af hele projektets fysiske 
kendetegn, herunder, hvor det er relevant, 
dets underjordiske dele, i anlægs- og 
driftsfaserne

a) en beskrivelse af hele projektets fysiske 
kendetegn, herunder, hvor det er relevant, 
dets underjordiske dele og undergrunden, 
i anlægs- og driftsfaserne, herunder 
nedrivning

Or. en
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Ændringsforslag 159
Jean-Pierre Audy

Forslag til direktiv
Bilag I – nr. 1
2011/92/EU
Bilag II A – stk. 1 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) en beskrivelse af projektets placering,
navnlig med hensyn til den miljømæssige 
sårbarhed i de geografiske områder, der 
kan forventes at blive berørt af projektet.

b) en beskrivelse af projektets placering, 
under hensyntagen til den miljømæssige 
sårbarhed i de geografiske områder, der 
kan forventes at blive berørt af projektet.

Or. fr

Ændringsforslag 160
Adina-Ioana Vălean

Forslag til direktiv
Bilag I – nr. 2
2011/92/EU
Bilag III – stk. 1 – litra f

Kommissionens forslag Ændringsforslag

f) risikoen for natur- og menneskeskabte 
katastroferisici og ulykker, navnlig med 
hensyn til hydromorfologiske forandringer, 
stoffer og de teknologier eller levende 
organismer, der anvendes, særlige forhold 
på og under jordoverfladen, alternative 
anvendelser og sandsynligheden for 
ulykker og katastrofer samt projektets 
sårbarhed over for disse risici

f) risikoen for natur- og menneskeskabte 
katastroferisici og ulykker, navnlig med 
hensyn til hydromorfologiske forandringer, 
stoffer og de teknologier eller levende 
organismer, der anvendes, særlige forhold 
på og under jordoverfladen,
hensigtsmæssige alternative anvendelser 
og sandsynligheden for ulykker og 
katastrofer samt projektets sårbarhed over 
for disse risici

Or. en

Ændringsforslag 161
Cristina Gutiérrez-Cortines
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Forslag til direktiv
Bilag I – nr. 2
Direktiv 2011/92/EU
Bilag III - stk. 1 - litra j

Kommissionens forslag Ændringsforslag

h) projektets virkning på miljøet, særlig 
jordarealer (udvidelse af de beboede 
områder over tid – inddragelse af arealer), 
jordbunden (organisk stof, erosion, 
komprimering og arealbefæstelse), vand
(kvantitet og kvalitet), luft og biodiversitet
(bestandes kvalitet og kvantitet og 
forringelse og fragmentering af 
økosystemer)

h) projektets virkning på miljøet, særlig 
jordarealer (udvidelse af de beboede 
områder over tid – inddragelse af arealer), 
jordbunden (organisk stof, erosion, 
komprimering og arealbefæstelse), vand
(kvantitet og kvalitet), undergrunden, 
hvor det er relevant, luft og biodiversitet
(bestandes kvalitet og kvantitet og 
forringelse og fragmentering af 
økosystemer)

Or. en

Ændringsforslag 162
Jean-Pierre Audy

Forslag til direktiv
Bilag I – nr. 2
2011/92/EU
Bilag III - stk. 2 - litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) den eksisterende og planlagte 
arealanvendelse, herunder inddragelse af 
arealer og fragmentering

udgår

Or. fr

Ændringsforslag 163
Jean-Pierre Audy

Forslag til direktiv
Bilag I – nr. 2
2011/92/EU
Bilag III – stk. 2 – litra c – afsnit iii
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

iii) bjerg- og skovområder udgår

Or. fr

Ændringsforslag 164
Jean-Pierre Audy

Forslag til direktiv
Bilag I – nr. 2
2011/92/EU
Bilag III - stk. 2 - litra c - afsnit iv

Kommissionens forslag Ændringsforslag

iv) naturreservater og -parker, permanente 
græsarealer, landbrugsområder med en høj 
naturværdi

iv) naturreservater og -parker, 
landbrugsområder med en høj naturværdi

Or. fr

Ændringsforslag 165
Cristina Gutiérrez-Cortines

Forslag til direktiv
Bilag I – nr. 2
2011/92/EU
Bilag III - stk. 2 - litra c - afsnit viii a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ix) områder eller lokaliteter, der er 
beskyttet gennem national eller regional 
lovgivning

Or. en

Ændringsforslag 166
Cristina Gutiérrez-Cortines
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Forslag til direktiv
Bilag I – nr. 2
2011/92/EU
Bilag III - stk. 2 - litra c - afsnit viii b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

x) seismiske områder eller områder, hvor 
der er høj risiko for naturkatastrofer.

Or. en

Ændringsforslag 167
Cristina Gutiérrez-Cortines

Forslag til direktiv
Bilag I – nr. 2
2011/92/EU
Bilag IV - stk. 1 - litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) en beskrivelse af hele projektets fysiske 
kendetegn, herunder, hvor det er relevant, 
dets underjordiske dele, og vand- og 
arealanvendelsesbehovet i anlægs- og 
driftsfaserne

a) en beskrivelse af hele projektets fysiske 
kendetegn, herunder, hvor det er relevant, 
dets underjordiske dele, og vand- og 
arealanvendelsesbehovet i anlægs- og 
driftsfaserne og nedrivning, hvor det er 
relevant

Or. en

Ændringsforslag 168
Jean-Pierre Audy

Forslag til direktiv
Bilag I – nr. 2
2011/92/EU
Bilag IV - stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. En beskrivelse af de tekniske, 
placeringsmæssige og andre aspekter
(f.eks. vedrørende projektets udformning, 
tekniske kapacitet, dimensioner og 
størrelsesorden) af de overvejede 

2. En beskrivelse af de tekniske, 
placeringsmæssige og andre aspekter
(f.eks. vedrørende projektets udformning, 
tekniske kapacitet, dimensioner og 
størrelsesorden) af de overvejede 
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alternativer, herunder udpegning af den 
løsning, der påvirker miljøet mindst, og 
hovedårsagerne til det valg, der er truffet 
under hensyntagen til 
miljøpåvirkningerne.

alternativer.

Or. fr

Ændringsforslag 169
Jean-Pierre Audy

Forslag til direktiv
Bilag I – nr. 2
2011/92/EU
Bilag IV - stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. En beskrivelse af de miljøaspekter, som 
kan forventes at blive berørt i væsentlig 
grad af det påtænkte projekt, herunder 
navnlig befolkningen, menneskers 
sundhed, fauna, flora, biodiversiteten og 
de dermed forbundne økosystemtjenester, 
jordarealer (inddragelse af arealer),
jordbund (organisk stof, erosion, 
komprimering og arealbefæstelse), vand 
(kvantitet og kvalitet), luft, klimafaktorer, 
klimaændringer (drivhusgasemissioner, 
bl.a. som følge af arealanvendelse, 
ændringer i arealanvendelsen og 
skovbrug, modvirkningspotentiale, 
virkninger, der er relevante for tilpasning, 
hvis projektet tager højde for risiciene i 
forbindelse med klimaændringer), 
materielle goder, kulturarven, herunder 
den arkitektoniske og arkæologiske arv, 
landskab; beskrivelsen bør omfatte den 
indbyrdes sammenhæng mellem 
ovennævnte faktorer samt faktorernes 
eksponering, sårbarhed og 
modstandsdygtighed over for natur- og 
menneskeskabte katastroferisici.

4. En beskrivelse af de miljøaspekter, som 
kan forventes at blive berørt i væsentlig 
grad af det påtænkte projekt.

Or. fr
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